14 DE MARÇO DE 2017
Terça-feira


INFORMATIVO DO CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT) É OPORTUNIDADE PARA
RETOMADA DE NEGÓCIOS



INFORMATIVO MPE - PRECISAMOS REVER O SIMPLES



GREVE GERAL! VEJA QUEM VAI CRUZAR OS BRAÇOS NESTA QUARTA-FEIRA!



BANCÁRIOS ADEREM À GREVE GERAL; SAIBA A SITUAÇÃO DE OUTRAS CATEGORIAS



GARIS DECIDEM ADERIR À GREVE GERAL E COLETA DE LIXO SERÁ SUSPENSA NESTA
QUARTA-FEIRA



URBS VAI PEDIR NA JUSTIÇA FROTA MÍNIMA DE ÔNIBUS NO DIA DA GREVE



ACP PEDE LIMINAR CONTRA GREVE DE ÔNIBUS EM CURITIBA



MOVIMENTOS ORGANIZAM ATOS NA QUARTA-FEIRA CONTRA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



PARA CUT, GOVERNO QUER PRIVATIZAR PREVIDÊNCIA



CNBB: SERIA BOM DISCUTIR EM CONGRESSO DE TRABALHADORES REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



PARANÁ TEVE PREJUÍZO DE R$ 11 BILHÕES COM A PREVIDÊNCIA EM 2016



MOURA DIZ NÃO CONCORDAR COM IDEIA DE QUE ‘REFORMA NÃO PASSA DO JEITO
QUE ESTÁ’



CRESCIMENTO SERÁ BAIXO SEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ ANALISTA



‘QUANTO MAIS PRORROGARMOS, MAIS INTENSA TERÁ DE SER A REFORMA’, DIZ
CAETANO



O ROMBO DA PREVIDÊNCIA É UMA FARSA? NÃO É ISSO O QUE IMPORTA



MUDANÇAS NO PIS DARÃO INÍCIO À REFORMA TRIBUTÁRIA



RÁPIDA ESCALADA DO ENVELHECIMENTO IMPÕE DESAFIOS AO GOVERNO



IDADE MÍNIMA SOBRE GRADATIVAMENTE NO EXTERIOR



MERCADO PASSA A PREVER JUROS DE 9% NO ANO, MAS IMPACTO SERÁ EM LONGO
PRAZO



IBRE PROJETA CRESCIMENTO DO PIB EM 0,4% EM 2017 E 2,3% EM 2018



IPEA NÃO VÊ SINAIS CONSISTENTES DE RETOMADA DO INVESTIMENTO, QUE SERÁ
GRADUAL



CRISE FAZ TÍTULO CDB VOLTAR A GANHAR ESPAÇO NO BRASIL



MINISTRO DIZ QUE ÓRGÃOS INTERNACIONAIS ESTÃO ‘CONTAMINADOS’ CONTRA
GOVERNO



TEMER

DEMISSÕES PERDEM FORÇA E ALGUNS SETORES VOLTAM A CRIAR VAGAS; SAIBA
QUAIS SÃO ELES



ARTIGO: A PRIORIDADE É O EMPREGO



MIL AÇÕES TRABALHISTAS POR MÊS INGRESSAM NO FORO DE CAXIAS DO SUL



SÓCIOS OCULTOS RESPONDEM COM SEUS BENS POR DÍVIDAS TRABALHISTAS



PL DA TERCEIRIZAÇÃO AMPLIA TRABALHO TEMPORÁRIO



EMPRESÁRIOS VISITAM INSTITUTOS SENAI DE INOVAÇÃO E PLANEJAM PARCERIAS
EM PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES



PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI EM 5 DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS EM JANEIRO PELO
IBGE



CRESCE IMPORTÂNCIA DO MERCADO EXTERNO PARA A INDÚSTRIA



FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CRESCEU 0,7% EM JANEIRO



METADE DE EMPRESAS DO BRASIL JÁ SOFREU SEQUESTRO DE SISTEMAS DIGITAIS,
SEGUNDO PESQUISA



DEMANDA POR VACINAÇÃO DENTRO DE EMPRESAS AUMENTA



MERCOSUL BUSCA NEGOCIAÇÕES DE ACORDO DE COMÉRCIO COM CHINA E MÉXICO



DILMA DIZ QUE FEZ ‘GRANDE BURRADA’ AO REDUZIR IMPOSTOS PARA EMPRESAS



PRODUÇÃO DE VEÍCULOS TEM FORTE ALTA NO 1º BIMESTRE



EXPORTAÇÃO DAS MONTADORAS TEM AUMENTO DE 46,1%



FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS EM FEVEREIRO RECUA 12,9%, REVELA
CETIP



CRÉDITO PARA VEÍCULOS COMEÇA O ANO EM MARCHA LENTA



PEUGEOT CITROEN COMPRA FÁBRICAS DA GM NA EUROPA



PSA QUER EXPANSÃO EM COMERCIAIS



MÁQUINAS AGRÍCOLAS MANTÊM RITMO DE CRESCIMENTO



INTEL FAZ A MAIOR TRANSAÇÃO DA HISTÓRIA NO SETOR DE CARROS AUTÔNOMOS



MINERADORAS SOBREVIVERÃO À QUEDA DE PREÇOS DE MINÉRIO DE FERRO



BANDEIRA TARIFÁRIA DE ENERGIA PODE FICAR VERMELHA POR MAIS DE 6 MESES,
DIZ EX-ANEEL
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Dólar

3,159

3,159

Euro

3,362

3,363

Fonte: BACEN

Informativo do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - Programa
de Regularização Tributária (PRT) é oportunidade para retomada de negócios
14/03/2017 – Fonte: CNI
A CNI divulga a edição nº 9 do Informativo MPE, de 03 de março de 2017, do
Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM / CNI.
O Informativo MPE traz as principais notícias da semana sobre Micro e Pequenas
Empresas.
Entre os destaques desta edição está:
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT) É OPORTUNIDADE PARA
RETOMADA DE NEGÓCIOS
Com os objetivos de reduzir litígios tributários e promover a regularização fiscal, o
Governo Federal lançou, por meio da Medida Provisória 766, de 2017, o Programa de
Regularização Tributária (PRT), por meio do qual poderão ser liquidadas, sob condições
especiais, quaisquer dívidas para com a Fazenda Nacional, vencidas até 30 de
novembro de 2016.
Informativo MPE - Precisamos rever o Simples
14/03/2017 – Fonte: CNI
O Informativo MPE, edição nº 10, do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa
- COMPEM / CNI traz as principais notícias da semana sobre Micro e Pequenas
Empresas. O destaque desta edição é:
PRECISAMOS REVER O SIMPLES
O modelo atual tem impactos distributivos negativos e prejudica o crescimento do País
Em artigo recente publicado na revista Veja, o dr. Maílson da Nóbrega defendeu a tese
de que é preciso rever o modelo do Simples. Ele tem razão.
Há motivos para adotar regimes simplificados de tributação para pequenas e
microempresas. O principal deles é que o custo de cumprir todas as obrigações do
regime normal de tributação pode

ser muito elevado para os pequenos negócios. Isso é especialmente relevante no
Brasil, onde o regime normal de tributação é absurdamente complexo, exigindo uma
enorme quantidade de trabalho apenas para cumprir as obrigações burocráticas de
apuração dos tributos e preenchimento de declarações.
Greve geral! Veja quem vai cruzar os braços nesta quarta-feira!
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

Foto: Giuliano Gomes.
Educação, transporte, saúde e metalurgia. Esses são apenas alguns dos setores que
devem cruzar os braços em Curitiba na próxima quarta-feira (15) em protesto contra
as reformas trabalhista e da Previdência apresentas pelo governo federal. Aprovadas
pelas categorias, as paralisações vão afetar o funcionamento de diversos serviços
públicos e complicar a vida de milhões de curitibanos.
O transporte coletivo é um que mais deve impactar a população. Embora o Sindicato
dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc)
não tenha uma previsão de quantos trabalhadores vão parar na data, a expectativa é
que a adesão seja total ou muito próxima disso, o que pode afetar cerca de 1,5 milhão
de usuários na cidade.
A Urbs já confirmou que vai entrar na Justiça pedindo a manutenção de uma frota
mínima operante, embora não tenha revelado de quanto será esse total. A paralisação
deve durar apenas a quarta-feira, mas o sindicato já apontou que uma nova greve
deve acontecer também nesta semana.
Pautas locais
Na educação, a parada vai ser ainda maior. Professores da rede municipal e estadual
aproveitaram a paralisação para pressionar a prefeitura e o governo do estado com
outras pautas. As duas categorias vão parar por tempo indeterminado, afetando
milhões de alunos.
A principal reivindicação da APP-Sindicato é que o governo do Paraná volte atrás na
decisão de reajustar a hora-atividade da categoria, além do fim da resolução da
distribuição das aulas. A associação não informou quantos dos 75 mil professores
sindicalizados vão aderir à paralisação.
Na rede municipal, a greve deve afetar 141 escolas, creches e centros de atendimento
especializado da capital paranaense. De acordo com o Sindicato dos Servidores do
Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), espera-se que cerca de 80% dos 10 mil
profissionais cruzem os braços a partir do dia 15. Eles exigem novas contratações,
melhores condições de trabalho e a implantação imediata do Plano de Carreira.
Os servidores municipais param somente na quarta-feira, embora o sindicato
responsável pela categoria (Sismuc) não descarte a possibilidade de uma expansão ao
molde do que será feito pelos professores.
A coordenadora do setor jurídico do sindicato, Adriana Claudia Kalckmann, conta que
as últimas declarações do prefeito Rafael Greca (PMN) sobre um possível ajuste fiscal

desagradarm os profissionais, que ainda esperam por um diálogo com a prefeitura
para negociar aumentos de salários.
“As últimas indicações do prefeito deixaram a base bem descontente, então devemos
ter uma adesão bem grande nessa paralisação”, diz Kalckmann. “Antes, a gente lutava
para conquistar direitos. Hoje, brigamos para não perder”.
Essas três categorias devem se reunir para um ato na manhã do dia 15 na praça
Santos Andrade, a partir das 9h.
Outros setores
O SindSaúde Paraná, responsável pelos profissionais de saúde do estado, também
confirmou paralisação.
O sindicato está organizando uma mobilização em frente à Secretaria da Saúde para
exigir algumas de suas pautas, como o pagamento atrasado de promoção e
progressão, reajuste na data-base e o reajuste na jornada de trabalho. Eles também
devem protestar em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico.
Os metalúrgicos aderem ao 15 de março com paralisação em massa na indústria
paranaense. Contra as reformas federais, os cerca de 15 mil trabalhadores vão parar
as linhas de montagem nas montadores Renault, Volvo e Volkswagen. A Bosch
também deve ser afetada, assim como outras empresas da região.
Além desses, profissionais de outras áreas também podem parar. Os bancários votam
a adesão ou não ao movimento no início da noite desta segunda-feira. Já os policiais
civis anunciaram que vão esperar a decisão da UPB (União dos Policiais do Brasil) antes
de se posicionar.
Porém, no site do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (SinclaPol),
o presidente André Luiz Gutierrez diz não descartar a possibilidade de ampliar a
paralisação caso o governo estadual não cumpra o compromisso com os policiais.
Braços cruzados
A quarta-feira (15) vai ser de paralisações em todo o país. Saiba o que vai parar em
Curitiba.
Quem vai parar

Tempo

Quantos

Professores estaduais

Indeterminado

75 mil

Metalúrgicos

15 de março

15 mil

Servidores públicos municipais

15 de março

Cerca de 14
mil

Motoristas e cobradores

15 de março

12 mil

Professores municipais

Indeterminado

10 mil

Servidores estaduais da saúde do Paraná 15 de março
Polícia Civil

A definir

Bancários

A definir

Sem
previsão

Quem vai parar

Tempo

Quantos

Bancários aderem à greve geral; saiba a situação de outras categorias
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Sindicato não precisou quantas agências devem ficar fechadas na próxima
quarta; policiais civis e agentes penitenciários também vão aderir ao
movimento

Henry Milleo/Gazeta do Povo
Os bancários de Curitiba e Região Metropolitana decidiram, em assembleia realizada
nesta segunda-feira (13), aderir à chamada greve geral, que mobiliza uma série de
categorias contra a reforma da Previdência.Durante toda a quarta-feira (15), data
marcada para a paralisação, alguns bancos não devem abrir.
Greve geral

De acordo com o Sindicato dos Bancários, não há como precisar quais agências estarão
abertas e quais não terão expediente, pois cada trabalhador decide de adere ou não à
paralisação. Segundo o sindicato, as agências da região central da capital não devem
funcionar A categoria é contra o aumento de idade para receber a aposentadoria e
outros pontos da reforma.
Além dos bancários, dos professores estaduais, municipais e dos motoristas e
cobradores de ônibus, a adesão à greve geral também ganhou o apoio dos
trabalhadores da área da segurança pública.
Policiais civis e agentes penitenciários do Paraná, por exemplo, já adiantaram que
participarão dos atos em protesto à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/16,
a da Reforma da Previdência. No caso dos agentes penitenciários, a mobilização se
dará de uma forma diferente. Os policiais civis também devem participar da
mobilização, mas não se sabe se a adesão ao movimento acarretará no fechamento
de delegacias.
O Sindicato das Classes Policiais Civis do Paraná (Sinclapol) informou que seguirá a
decisão da União dos Policiais do Brasil (UPB) e realizará uma assembleia em frente à
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), no Centro Cívico, às 10 horas da próxima
quarta-feira (15).
Segundo o presidente do Sinclapol, André Gutierrez, a categoria irá deliberar sobre
uma eventual greve nessa assembleia. Haverá outras simultaneamente nos sindicatos

que representam policiais em todas as capitais e no Distrito Federal. O objetivo é
pressionar o Congresso para que não seja retirado da Constituição Federal o artigo
que trata da aposentadoria policial em razão da atividade de risco. A categoria entende
que o texto da reforma da Previdência enviado pelo governo federal ao Congresso
iguala a aposentadoria desses profissionais às dos demais.
Agentes penitenciários farão mobilização nos presídios
O Sindarspen, sindicato que representa os agentes penitenciários, informou que a
categoria vai se mobilizar na próxima quarta. Os agentes que estiverem de folga
participarão de um ato em frente à Assembleia e, dentro dos presídios, o dia marcará
o início da aplicação do caderno de segurança de forma efetiva, o que deve mudar a
rotina dentro das unidades prisionais.
De acordo com a presidente do Sindarspen, Petruska Sviercoski, as normas do caderno
de segurança devem ser cumpridas diariamente, mas acabam sendo negligenciadas
por falta de agentes penitenciários. “Para cumprir todos os afazeres, os agentes
acabam não cumprindo o caderno e colocando a própria segurança em risco”, explicou.
Com a cumprimento total das normas de segurança, a movimentação dos presos
dentro das unidades deve ficar comprometida.
Segundo Petruska, as ações de urgência e emergência, como escolta de presos para
audiências, distribuição de alimentos e atendimentos de emergências médicas serão
realizadas. As outras, como movimentação de presos no pátio ou para aulas, por
exemplo, serão realizadas se houver o número de agentes disponível. O cumprimento
do caderno de segurança também poderá atrasar as visitas dos familiares aos presos
em algumas cidades.
Garis decidem aderir à greve geral e coleta de lixo será suspensa nesta
quarta-feira
14/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Assembleia da categoria ocorreu nesta terça (14) e engrossa mobilização
contra reforma da Previdência

Trabalhadores da coleta em assembleia nesta terça-feira (14) Siemaco/Divulgação
Trabalhadores da coleta de lixo comum e reciclável de Curitiba decidiram aderir à
paralisação geral nesta quarta-feira (15). Com a medida, o serviço ficará suspenso em
toda a cidade.
A deliberação dos funcionários foi definida em assembleia na manhã desta terça-feira
(14) e também afetará outros setores da limpeza pública, como varredura de ruas e
limpeza de rios. A expectativa do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio
e Conservação (Siemaco) é que todos os 13,5 mil trabalhadores vinculados à entidade
cruzem os braços.
A decisão dos garis reforça o movimento de greve previsto para esta quarta-feira em
todo o país. Com o voto deles, já são nove categorias de Curitiba que optaram por
reforçar o protesto contra a reforma da Previdência. A paralisação também terá adesão
de professores da rede pública estadual e municipal – que entram em greve por tempo
indeterminado –, de bancários, servidores públicos municipais, entre outros
trabalhadores.

Trabalhadores aceitaram proposta patronal e paralisação deve ter apenas um diaAniele
Nascimento/ Gazeta do Povo
Greve descartada
Na assembleia desta manhã, os trabalhadores da limpeza pública de Curitiba decidiram
aceitar a proposta patronal para o reajuste salarial de 2017. Com isso, eles
descartaram a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. Na reunião, os
funcionários aceitaram o reajuste de 6% sobre o salário e de 9,5% sobre o valealimentação.
Urbs vai pedir na Justiça frota mínima de ônibus no dia da greve
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

Foto: Aniele Nascimento
A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) pediu à Justiça que o Sindicado de Motoristas e
Cobradores (Sindimoc) seja obrigado a manter uma frota mínima de, pelo menos,
80% dos ônibus operando dentro do horário de pico e de 60% nos demais horários
durante a paralisação do transporte público agendada para amanhã.
Os motoristas e cobradores vão se juntar à greve geral que ocorre em todo o país
contra as reformas trabalhista e da Previdência. Em assembleia realizada no último
dia 9, a categoria decidiu de forma unânime se unir ao protesto e, em razão disso, a
expectativa do Sindimoc é de que a adesão também seja alta. Ao todo, são mais de
12 mil trabalhadores responsáveis pelo transporte coletivo.
O Setransp, sindicato responsável pelas empresas de ônibus, informou que vai apenas
acompanhar a paralisação desta quarta-feira e pede a compreensão da categoria por
se tratar de um serviço básico para o município. Se a parada for total, cerca de 1,5
milhão de usuários do transporte serão afetados.
Nova greve
O dia 15 de março não deve ser o único dia no qual os motoristas e cobradores devem
cruzar os braços. Embora a paralisação contra as propostas apresentados pelo governo
federal dure apenas um dia, a categoria já deixou claro que uma nova greve ainda
maior pode estar a caminho.
A razão é a falta de acordo entre funcionários e empresas sobre o reajuste salarial. De
acordo com o Setransp, não há como apresentar um valor maior do que o 5,43%
referentes à inflação dos últimos 12 meses e que, portanto, não haverá apresentação
de nova proposta. Os motoristas pedem 15%.

ACP pede liminar contra greve de ônibus em Curitiba
14/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Associação Comercial do Paraná (ACP), entidade representativa do comércio e do
setor de serviços, protocolou ontem, na Justiça do Trabalho, uma ação civil pública
com pedido de medida liminar contra o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de
Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), para impedir que a categoria
faça um dia de paralisação, amanhã.
O Sindimoc anunciou que vai aderir ao dia de protesto nacional contra o projeto que
altera a Previdência Social no País.
A ACP alega que a greve é ilegal. Segundo a ação, o fundamento alegado pelo Sindimoc
é protestar contra os projetos de reformas previdenciária e trabalhista, tratando-se de
posicionamento eminentemente político.
A Urbs também entrou na Justiça pedindo frota mínima em caso de paralisação. O
pedido é que 80% da frota circule nos horários de pico e 60% nos demais horários.
Movimentos organizam atos na quarta-feira contra reforma da Previdência
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Movimentos populares e entidades sindicais estão convocando em todo o País uma
série de manifestações contra a reforma da Previdência para esta quarta-feira, 15. A
Frente Brasil Popular e a Frente Povo sem Medo, ligadas ao PT, encabeçam a
convocação dos atos em 23 capitais.
O PT, inclusive, está usando as redes sociais para divulgar as manifestações,
chamadas no Dia Nacional de Paralisação e Mobilização.
Nos materiais de divulgação das manifestações na internet, os organizadores reforçam
ainda os pedidos de saída do presidente Michel Temer (PMDB) do cargo e a convocação
de eleições diretas. “É preciso organizar a resistência e conscientizar a população nos
seus locais de trabalho, nas escolas e universidades, no campo e na cidade, sobre o
brutal ataque aos direitos que vem sendo patrocinado por um governo e uma
esmagadora maioria do Congresso Nacional, que não tem compromisso com o povo”,
diz o texto do evento no Facebook publicado pelas frentes Brasil Popular e Povo sem
Medo.
A reforma da Previdência é a principal pauta dos atos, que também envolvem a Central
Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB), a Intersindical e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE) como organizadoras. Os protestos coincidem com o dia de assembleias e
greves convocadas por sindicatos da Educação no País.
“Em cada Estado tem as pautas estaduais, o enfrentamento com
estaduais. Mas, de maneira geral, é o enfrentamento ao desmanche da
às outras reformas do governo golpista, que, mais do que reformas
reformas na natureza do Estado”, diz a secretária de Mobilização e
Movimentos Sociais da CUT, Janeslei Albuquerque.

os governos
Previdência e
isoladas, faz
Relação com

Os organizadores classificam a reforma proposta por Temer como o “fim da
aposentadoria”. Uma das principais críticas é o estabelecimento da idade mínima de
65 anos para homens e mulheres, ponto considerado como inegociável pela equipe de
Temer. Por outro lado, parlamentares da própria base aliada têm dito que a reforma
não vai ser aprovada nos moldes que foi enviada ao Congresso.

“Aquilo que o governo golpista chama de reforma da Previdência, os estudos que
temos feito disso mostram que na verdade é um desmonte completo de todo o sistema
previdenciário do Brasil”, afirma Janeslei.
Ela disse que ainda não tem estimativa do número de manifestantes no País nem a
quantidade de trabalhadores que vão aderir ao movimento de greve. A CUT espera,
entretanto, que haja mobilização e parada de trabalhadores em vários setores além
da educação, como transporte e indústria.
Em Brasília, o ato está programado para ocorrer às 8 horas na Esplanada dos
Ministérios. Em São Paulo, o protesto vai ocorrer a partir das 16h em frente ao Museu
de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista.
Antes disso, às 14h, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp) realiza uma assembleia para discutir demandas da categoria na Praça
da República. O sindicato incluiu a mobilização contra a reforma da Previdência no
mesmo ato. Já no Rio de Janeiro, os manifestantes convocam o protesto para as 16h,
na Candelária.
Para CUT, governo quer privatizar Previdência
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer tem como objetivo oculto
desmontar e privatizar o setor, afirmam sindicalistas. As exigências de idade mínima
de 65 anos e a necessidade de contribuir durante 49 anos para garantir o benefício
integral incentivam a procura do trabalhador por fundos de previdência privada
complementar. Entre os mais jovens, está se disseminando a ideia de começar a
poupar por conta própria, deixando de contribuir para o sistema público.
“O governo não pretende reformar a Previdência, mas sim acabar com a aposentadoria
pública e entregar como ativo financeiro para os bancos privados”, diz Vagner Freitas,
presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT). “Não é novidade, já aconteceu
em países como Chile e México, mas não deu certo e eles tiveram de voltar atrás.”
O problema, segundo o sindicalista, é que apenas 20% da população brasileira teria
condição de comprar um plano de previdência privada. Os outros 80% ficam fora. “O
que o governo não fez e precisa fazer é um amplo debate para saber se a sociedade
brasileira concorda ou não com a ideia de não ter Previdência como política pública”,
afirma o presidente da CUT.
Coincidência ou não, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, antes de fechar e
apresentar a proposta de reforma do governo reuniu-se diversas vezes com
empresários, banqueiros e fundos de previdência privada. Só quando tudo estava
pronto, teve um encontro com as centrais sindicais.
O desmonte começou com a extinção do Ministério da Previdência Social, logo no
primeiro mês do governo Temer. A nova estrutura administrativa da Previdência
brasileira, que perdeu o nome Social, foi incorporada ao Ministério da Fazenda (a parte
de arrecadação e despesas) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Desenvolvimento Social (a parte de benefícios).
As centrais sindicais entendem que, nas mãos da Fazenda, a Previdência deixou de
ser uma política de direito social e passou a ser pensada a partir de uma visão
financista, partindo apenas do ponto de vista do que se arrecada e do que se gasta, e
não de investimento e proteção social.
Há concordância no movimento sindical sobre a necessidade de uma reforma, mas é
o único ponto em que há convergência com o governo, frisa Clemente Ganz Lucio,

diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). “Nós defendemos uma reforma que inclua, enquanto o
governo está fazendo uma reforma que exclui da Previdência, exclui na assistência e
arrocha o valor dos benefícios.”
O diretor do Dieese ressalta que, ao dar mais proteção, a Previdência garante mais
renda para as pessoas, que por sua vez garante demanda para a economia. Ele cita o
exemplo do Japão, que reduziu recentemente o tempo mínimo de contribuição de 25
para 10 anos, beneficiando milhares de idosos. “Eles perceberam que, em uma
sociedade que envelhece, se não se garantir renda para os idosos não haverá demanda
na economia.”
O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, observa que a
Previdência no Brasil exerce papel fundamental no combate à miséria. “Centenas de
municípios do Norte e Nordeste têm renda da Previdência maior que a soma de todas
as demais rendas, maior até que a arrecadação tributária. Arrochar essa renda é
destruir a capacidade econômica da região.”
Na semana passada, o relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), no entanto, deu uma mostra do tom que deve nortear
seu relatório. Convidado para fazer uma palestra na Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB), em Brasília, o relator sustentou que “aposentadoria é subsistência” e “quem
quiser ter uma vida melhor, faça outro tipo de pensão”.
O texto da reforma tem recebido propostas de mudanças na comissão especial da
Câmara, que mexem em pontos centrais da medida, como idade mínima, regra de
transição e novo cálculo de benefício. Uma delas é do deputado Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força (SD-SP), assinada por mais 19 deputados de 7 partidos.
“O que fiz foi como deputado e não como presidente da Força Sindical”, adianta o
parlamentar, ao explicar que a proposta não foi discutida com a Força nem com as
outras centrais.
Paulinho propõe idade mínima de 60 anos para homens e 58 anos para mulheres,
enquanto a ideia original do governo é fixar esse piso em 65 anos para homens e
mulheres. A emenda prevê ainda que essa regra valha apenas para quem começar a
contribuir para a Previdência após a reforma.
Além disso, sugere que a regra de cálculo dos benefícios parta de um índice de 60%
do salário de contribuição e adicione um ponto porcentual a cada ano de contribuição.
A proposta do governo prevê que o ponto de partida seja de 51%, o que traz a
necessidade de 49 anos de contribuição para o acesso integral do salário de
contribuição.
Outra alteração em relação à proposta do governo trata da regra de transição. No
texto elaborado pelo deputado, a transição valeria para todos que tenham contribuído
para a Previdência até a reforma, com um pedágio de 30% do tempo de contribuição
que restar para a aposentadoria. O governo propõe a transição apenas para homens
com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos com pedágio de 50% do tempo
de contribuição que restar para a aposentadoria.
“É uma proposta bastante aceitável dentro da Câmara”, avalia Paulinho, ao citar que
já teve apoio de mais de 340 dos 513 deputados da Casa.
O presidente da CUT, por sua vez, acredita que a luta contra a reforma conseguirá
unificar o movimento sindical. Até porque “nunca uma proposta foi tão mobilizadora
contra o governo Temer”.

“Queremos derrotar essa proposta na Câmara e que o governo venha negociar a
reforma num fórum com as centrais sindicais”, diz Freitas. “Só fazer emendas ao
projeto não adianta, é entrar no jogo do governo, que quer conseguir a chancela das
centrais.”
CNBB: seria bom discutir em congresso de trabalhadores reforma da
Previdência
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Leonardo Ulrich Steiner, deixou um “recado” tímido contra a reforma da Previdência
durante encontro de trabalhadores rurais com a presença do ex-presidente Lula em
Brasília.
“Seria muito interessante se fosse possível discutir durante este congresso a reforma
da Previdência. Não quero falar mais. Acho que entenderam meu recado”, afirmou o
bispo, que disse representar no evento o presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha.
O evento é o 12º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares, que começou nesta segunda-feira (14) e, segundo a
organização, deve reunir 2 mil trabalhadores nos três dias de congresso.
Em discurso breve, Steiner evitou entrar em questões políticas, apesar do clima entre
os presentes de apoio ao ex-presidente Lula, que também compunha a mesa de
debates do evento. A menção à reforma da Previdência foi seu único posicionamento
político, no final do discurso.
O bispo também repetiu as palavras do Papa Francisco, que costuma dizer que as
pessoas precisam lutar pelos três “Ts”: Teto, trabalho e terra. A frase é recorrente do
papa em viagens oficiais e tida por muitos como uma bandeira socialista.
Paraná teve prejuízo de R$ 11 bilhões com a Previdência em 2016
14/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
Se na Capital a Seguridade Social foi um “oásis” que registrou lucro, no Estado como
um todo a situação foi bem diferente. Os dados do Ministério da Previdência Social
indicam que o Paraná fechou o ano passado com prejuízo de R$ 10,88 bilhões. No
Brasil inteiro, o saldo negativo a quase R$ 162 bilhões, um recorde na história do
Sistema de Seguridade Social.
No caso do Paraná, o balanço no vermelho é reflexo dos R$ 16,3 bilhões arrecadados
e dos R$ 27,2 bilhões gastos com o pagamento de benefícios. Em dezembro, foram
pagos 1,9 milhão de benefícios a trabalhadores do estado, dos quais 1,3 milhão
urbanos e 600 mil rurais. Além disso, durante todo o ano passado foram concedidos
334 mil novos benefícios aos trabalhadores paranaenses — uma média de
aproximadamente 912 por dia.
Nominalmente, o déficit paranaense foi o oitavo maior do país. Minas Gerais (R$ 33,4
bilhões), Bahia (R$ 22,8 bi) e Rio Grande do Sul (20,9 bi), por sua vez, registraram
os maiores prejuízos do sistema. A única das 27 unidades federativas que fechou o
ano no azul foi o Distrito Federal (R$ 9,4 bilhões de lucro).
Dois fatores ajudam a explicar o prejuízo que o país vem tendo para manter o sistema
de Seguridade Social. Um deles é o fato de o Governo Federal, nos anos 1990, ter
tomado a iniciativa de pagar aposentadorias rurais para trabalhadores que não
contribuíram para a Previdência, uma decisão de cunho social, mas que gera déficit.

Outro é que, embora a Constituição preveja um modelo tripartite de financiamento do
setor (com trabalhadores, empregadores e o próprio Estado contribuindo igualmente),
o governo, para compor a receita, não contabiliza os tributos arrecadados com o intuito
de sustentar o sistema, como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Moura diz não concordar com ideia de que ‘reforma não passa do jeito que
está’
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após reunião com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para discutir a reforma da
Previdência, o líder do governo no Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-BA), e o
líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), reforçaram nesta
segunda-feira, 13, que vão fazer de tudo para que o texto original da proposta enviada
pelo presidente Michel Temer seja mantido “como está” ou que haja o mínimo possível
de alterações.
“A ordem é essa”, afirmou Ribeiro, após ser questionado sobre se as lideranças vão
trabalhar para que nada seja alterado. Moura, ao se deparar com a mesma pergunta,
respondeu: “Queremos aprovar a reforma o mais próximo possível daquilo que foi
encaminhado pelo governo”. Em outro momento, o deputado sergipano disse que não
concorda com quem diz que a reforma da Previdência, “do jeito que está”, não será
aprovada.
Embora reconheçam que o debate é “salutar”, em referência aos deputados da base
aliada que pretendem apresentar emendas ao texto original, ambos os líderes
ressaltaram que o momento não é de negociar pontos da reforma, mas de tirar
dúvidas. “Há muitas dúvidas e há muita falta de informação”, afirmou Ribeiro. “Muitos
deputados não conhecem a reforma porque é um tema complexo”, disse Moura.
Moura, inclusive, apresentou o argumento de que, se não houver reforma, o Brasil
chegará a 2024 com o governo federal só tendo condições de bancar a folha de
pagamento, “sem orçamento para mais nada”. “Ribeiro, por sua vez, destacou que a
reforma servirá para que a proporção dos gastos com a Previdência em relação ao PIB
se mantenha no nível de 8%. “A reforma não mexe com direitos adquiridos, garante”,
disse.
Crescimento será baixo sem reforma da Previdência, diz analista
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O economista Paulo Tafner, consultor do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(Ipea), está convencido de que o Brasil vai cair na armadilha do crescimento baixo
caso a proposta de reforma da Previdência não seja aprovada nos pontos centrais
propostos pelo governo.
Nas suas contas, o Produto Interno Bruto (PIB) seria negativo no segundo semestre,
um pouquinho positivo no primeiro, fechando 2017 em torno de zero, e no ano que
vem ficaria em torno de zero também.
Por uma razão simples. A despesa previdenciária, que cresce num ritmo três vezes
maior que a receita tributária, vai comer o orçamento da União. “Vamos entrar numa
enorme crise fiscal e o governo vai ter de ou emitir títulos públicos, ou imprimir
dinheiro, ou simplesmente cortar benefícios”, diz o especialista em sistema
previdenciário e contas públicas.
Em qualquer dessas opções, seria dramático. “Ao emitir dívida, o governo aumenta o
risco Brasil e, portanto, vai ter de subir a taxa de juros, o que obriga o Tesouro a pagar

mais pelo serviço da dívida. Quando ele gira a maquininha e faz papel moeda, também
gera inflação, que é uma violência aos mais pobres.”
O problema mais grave, no entanto, é o desmonte dos investimentos, que provoca
uma restrição na oferta de produtos e serviços. Num cenário como esse, sobra muito
pouco ou nenhum dinheiro para o governo gastar com educação, saúde, justiça,
segurança e infraestrutura. O setor privado também fica avesso ao investimento.
“A gente não vai sair da rotina de um país de renda média, só que vamos ficar velhos
com renda média baixa”, avalia o economista, ao citar que a taxa de envelhecimento
da população brasileira é de 4% ao ano. “Crescimento zero com 4% a mais de gente
entrando na Previdência só pode estrangular o País.”
Hoje, o INSS já consome 41,8% da receita corrente líquida da União. Em 2020, vai
para 51,7% e em 2015, sobe para 63,3%. Em 2035, os gastos previdenciários com
trabalhadores da iniciativa privada vão consumir 87% da receita. “As pessoas não
estão se dando conta, mas a bomba relógio da Previdência já começou a explodir em
muitos Estados. Mais de dois terços do déficit dos orçamentos estaduais é
previdência.”
O consultor do Ipea lembra que Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão
quebrados. No Norte e Nordeste, vários Estados estão quebrando. O Espírito Santo,
mesmo com todos os ajustes que foram feitos, está zerando os investimentos para
cobrir o déficit previdenciário. A bomba só não estourou ainda na União porque a
participação da mão de obra é pequena, ao contrário dos Estados, que são prestadores
de serviços fundamentais. Professores e policiais militares, por exemplo, têm
aposentadorias especiais.
“Eu torço todo dia para que as lideranças políticas do País tenham bom senso e
aprovem a reforma, ainda que obviamente sejam feitos pequenos ajustes aqui ou ali,
desde que a estrutura seja mantida”, diz o economista.
Isso significa ter uma idade mínima, uma limitação à acumulação de benefícios, uma
regra de transmissão, mais ou menos parecidas com as que estão sendo propostas
pelo governo.
“Se perdermos o bonde agora, resta esperar que um governo eleito em 2018 tenha
força política suficiente para fazer a reforma. Obviamente, vai ter de ser mais dura. A
cada ano que passa, ela tem de ser mais dura, porque a taxa de envelhecimento no
Brasil cresce a uma velocidade impressionante.”
Indústria
Para o setor produtivo, a reforma previdenciária é essencial para a estabilidade fiscal
e retorno do crescimento econômico. “Estamos num momento de inflexão de uma das
crises mais violentas da economia brasileira, depois de dois anos de queda de PIB e
retração da renda per capita”, diz José Augusto Fernandes, diretor de Políticas e
Estratégia da Federação Nacional da Indústria (CNI). “A pergunta que eu faço é:
vamos apagar a luz que estamos vendo no fim do túnel?”
Ao reduzir o déficit da Previdência, a reforma garantirá a sustentabilidade do sistema
e o pagamento dos benefícios, defende o diretor da CNI. Além disso, o déficit atual do
sistema é um dos fatores de desestabilização da economia e que inviabiliza criação de
empregos e de oportunidades de trabalho para as pessoas.
O economista André Rebelo, assessor para assuntos estratégicos da presidência da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), observa que a reforma da
Previdência trará um efeito imediato na queda das taxas de juros. “Se demonstrar que
a situação fiscal do governo no tempo está equalizada, não será preciso esperar o

impacto financeiro das novas regras nas contas da Previdência. O juro já pode cair
imediatamente, favorecendo a retomada dos investimentos.”
Não existe a opção de não fazer nada, diz o diretor da CNI. “Pode até tentar empurrar
com a barriga, mas estaríamos reduzindo nosso potencial de crescimento futuro.”
Sistema
Uma regra que praticamente não existe em nenhum outro país, “não do jeito que é
aqui”, é a que permite acúmulo de benefícios, diz o economista Paulo Tafner. Pela
legislação brasileira, uma pessoa pode acumular seis benefícios. Para exemplificar,
Tafner cita o caso de uma pessoa que ele conhece.
Uma senhora que era médica em um hospital público, professora de uma universidade
pública e tinha o próprio consultório, e se aposentou primeiro de um, depois de outro
e de outro. Ela era casada com um desembargador que, por sua vez, era professor de
uma ilustre faculdade de direito e tinha o seu escritório de advocacia.
Esse cidadão se aposentou e depois morreu e deixou três pensões para essa senhora.
Ela recebe três pensões e três aposentadorias, num valor total acima de R$ 100 mil
mensais.
‘Quanto mais prorrogarmos, mais intensa terá de ser a reforma’, diz Caetano
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, avalia que
uma ausência de reforma da Previdência agora poderá significar mudanças muito mais
radicais no futuro. “Quanto mais prorrogarmos, mais intensa terá de ser a reforma”,
afirma.
A seguir, os principais trechos da entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.
Qual a importância da reforma da Previdência neste momento?
Ela faz parte de um conjunto de reformas que o governo elencou como prioritária.
Vemos a reforma como essencial e achamos que o projeto que foi encaminhado é o
ideal.
Mas reconhecemos a soberania do Congresso, tanto no sentido da velocidade da
reforma como no que permanecerá ou não do projeto original. Mas um ponto
importante é que a reforma se faz necessária porque a partir da próxima década vamos
entrar num processo de envelhecimento populacional muito acentuado.
Então quanto mais adiarmos a reforma mais teremos de compensar no futuro o que
não for feito agora. Na verdade, estamos fazendo essa reforma num momento em que
o País já começa a envelhecer muito rápido. Então, quanto mais prorrogarmos, mais
intensa terá de ser feita no futuro.
O que não dá para abrir mão dentro da reforma enviada ao Congresso?
A proposta vai passar por um processo de diálogo com o Congresso. Naturalmente
tem alguns pontos colocados como relevantes, como a idade mínima. Mas toda a
reforma é importante. Nesse processo de discussão temos de observar alguns pontos
de demanda de modificação e os impactos que isso terá.
A mudança da idade mínima é a que sofre maior pressão?
O processo de diálogo está apenas no início. Temos de esperar consolidar o assunto
um pouco mais para perceber para onde a gente vai. Mas sempre colocamos a
necessidade de fazer uma reforma e de mantê-la o mais fiel possível em relação ao
projeto original.

Outro ponto polêmico é a questão da igualdade das regras por gênero…
Há vários aspectos nesse item. Primeiro: quando se olha as reformas previdenciárias
mundo afora você vê que há uma tendência universal para reduzir as diferenças ou
igualar as idades de aposentadoria de homem e mulher.
Outro aspecto que a gente observa é que a mulher vive mais que o homem. Nivelar
as idades entre gêneros já é uma forma de promover uma redistribuição mais
favorável às mulheres porque elas vão receber os benefícios por mais tempo que os
homens.
Outro aspecto é que, ainda que haja diferença de mercado de trabalho entre homens
e mulheres, as diferenças vêm diminuindo. Por exemplo, a cobertura previdenciária
por gênero na ativa já é igual entre homens e mulheres (no pagamento de
contribuições), o que indica maior participação feminina no mercado de trabalho.
Mas os salários são menores.
Sim. Mas temos percebido uma redução nas diferenças entre homens e mulheres.
Quanto mais jovem a faixa etária, menor é o diferencial. Entre os idosos, a diferença
é maior. Outro aspecto importante é que a Previdência não é instrumento de resolução
dessas diferenças. Não dá para compensar esse problema na aposentadoria.
Para muitos especialistas, a reforma vai prejudicar os mais pobres, que
começam a trabalhar mais cedo. O sr. concorda?
Primeiro, tem a regra de acesso e a fórmula de cálculo dos benefícios. Na fórmula de
cálculo, quando falamos dos mais pobres, os benefícios previdenciários do RGPR
(Regime Geral de Previdência Social) na faixa de 60% dos beneficiários recebem
exatamente o salário mínimo. Os mais pobres estão mantendo uma reposição integral.
Não existe o prejuízo para os mais pobres.
O segundo aspecto diz respeito à regra de acesso. Quando se observa a idade de 65
anos, vemos que essa já é a idade mínima de aposentadoria para os homens urbanos
no Brasil. Essas pessoas já se aposentam aos 65 anos. Outro ponto é que a gente
estabelece regras de transição.
Não estamos mudando as regras da noite para o dia. A reforma do jeito que ela foi
desenhada estabelece uma transição num período total de 20 anos. As regras de
acesso só vão estar plenamente vigentes no fim dos anos 30, por volta de 2038. Você
leva um tempo para ter a idade de 65 anos implementada.
E qual o impacto da reforma? Qual o ganho que o País terá?
Se não fizer nenhuma reforma, a tendência é termos uma despesa da Previdência,
que hoje está em 8% do PIB, de 17% do PIB no fim dos anos 50 e 60. Se a gente
conseguir aprovar a reforma, conseguimos três décadas de estabilidade na relação
entre despesa previdenciária e PIB.
E como deverá ficar a aposentadoria rural?
Ela também está passando por transformação, mas com regras de transição. O
trabalhador rural terá idade mínima de 65 anos e benefício com base numa
contribuição individual.
A alíquota será mais baixa. A PEC não estabelece qual a alíquota. A lei é que vai definir
lá na frente qual será essa alíquota. Mas o que acontece é que temos exemplos no
País de regimes preferenciais.
Há microempreendedor individual, contribuinte facultativo baixa renda, que já
conseguem pagar 5% sobre o salário mínimo e obter o benefício.

Se a gente for considerar os 25 anos de tempo de contribuição, esse contribuinte vai
recolher aos cofres da Previdência 15 salários mínimos durante todo o período. Só no
primeiro ano da aposentadoria receberá 13 salários mínimos (com o 13.º salário). É
extremamente vantajoso para quem adere ao programa.
E os militares? Também terão uma reforma?
É possível que haja um novo tratamento, não por PEC, mas por projeto de lei,
capitaneado pelo Ministério da Defesa, para resolver essa questão.
Qual a participação dos militares no déficit da Previdência?
No ano passado, o INSS fechou com R$ 149,7 bilhões de déficit; os civis da União, R$
43,1 bilhões; e os militares (reservas e reformas), R$ 34,1 bilhões.
O sr. falou do envelhecimento da população. O País está preparado para isso?
Isso é curioso. Quando olhamos os dados do desemprego, vemos que o desemprego
está relacionado à questão etária. Quanto mais jovem o grupo, maior é o nível de
desemprego. Afeta mais os jovens dos que os idosos. E outra questão é que quando
se observa a variação do emprego entre 2014 e 2015, no grupo etário mais velho,
houve ganho de emprego e no mais jovem, não.
O rombo da Previdência é uma farsa? Não é isso o que importa
14/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Debate sobre o “mito do déficit” ignora a questão principal: o país ainda é jovem e já
gasta muito com aposentadorias e pensões

Debate sobre o “mito do rombo da Previdência” ignora a questão principal: o país
ainda é jovem e já gasta muito com aposentadorias e pensões.
Você deve ter visto no WhatsApp ou no Facebook: o rombo da Previdência é uma
farsa. Textos, gráficos e vídeos internet afora tentam provar que o governo manipulou
números para, assim, acabar com a aposentadoria dos brasileiros e dar mais dinheiro
a banqueiros e rentistas.
A tese não é nova. Surgiu no governo FHC, atravessou as gestões de Lula e Dilma e
ganhou força inédita depois que Michel Temer apresentou sua dura proposta de
reforma. A ideia é sedutora. Mais fácil de aceitar que o discurso – do Planalto e de
especialistas – de que, sem mudanças, vai faltar dinheiro para pagar aposentados e
pensionistas.
Mas, no fim das contas, o rombo da Previdência é ou não é uma falácia? É provável
que nunca haja consenso. Mas essa nem é a pergunta mais importante.
O problema do sistema previdenciário não é uma questão contábil. Se fosse, bastaria
mudar rubricas de lugar, como reivindicam os que dizem que as contas estão no azul.
O verdadeiro problema, dizem especialistas, é demográfico: como a Previdência vai
lidar com o envelhecimento da população? O fenômeno vai multiplicar despesas que
já são maiores que as de países bem mais envelhecidos.

Em outras palavras, mesmo que a “foto” ainda esteja bonita, como alegam os que
denunciam a suposta mentira do déficit, o “filme” não caminha para um final feliz.
Menos jovens, mais velhos
A transição demográfica tem óbvios aspectos positivos. Há mais brasileiros chegando
à velhice, e idosos vivendo mais. Por outro lado, o número de pessoas em idade
produtiva, que já cresce devagar, logo vai se estagnar e, em duas décadas, passará a
cair.
Assim, haverá menos gente para sustentar a Previdência. Como o regime é de
repartição simples, sem formação de poupança individual, o dinheiro de quem
contribui é imediatamente gasto no pagamento dos aposentados.
Hoje existem 8,5 brasileiros em idade de trabalhar para cada idoso. Na Previdência a
relação é mais apertada. No INSS, por exemplo, 54 milhões de contribuintes regulares
bancam – com a ajuda do Tesouro, isto é, dos pagadores de impostos – cerca de 27
milhões de aposentadorias e pensões.
Mesmo jovem, o Brasil já destina 12% do PIB para pagar esses benefícios, mais que
países como Alemanha e Japão, cuja proporção de idosos é o triplo da brasileira. E
essa despesa só vai subir.
Por volta de 2060, haverá pouco mais de duas pessoas em idade ativa (e ainda menos
contribuintes) por idoso. Se as regras de acesso ao benefício continuarem as mesmas,
perto de 20% das riquezas geradas pelo país serão destinadas à Previdência. Para
fechar a conta, o governo terá de cobrar mais do contribuinte ou, como já tem feito,
tirar recursos de outras áreas.
BANDEIRAS JUSTAS
O economista Pedro Nery, consultor do Senado, observa que a tese de “mito do déficit”
levanta bandeiras “inquestionavelmente justas”: a recuperação da dívida ativa do
INSS, o combate à sonegação e a redução de desonerações e isenções. “Todas são
medidas importantes e louváveis, mas certamente insuficientes perante o acentuado
processo de envelhecimento da população”, apontou, em artigo sobre o tema.
A previdência tem déficit ou não tem?
O governo diz que sim
O governo compara a arrecadação das contribuições previdenciárias (de
empregados e empregadores) com o valor pago em aposentadorias e pensões.
O saldo dessa conta, que tem aval do Tribunal de Contas da União, é negativo
há muito tempo e tem piorado.
Previdência Social - Resultado em R$ bilhões
· RGPS/INSS (trabalhadores do setor privado)
· RPPS (servidores públicos federais)

E a Seguridade, também tem déficit? Sindicatos como a Anfip e o governo têm visões
opostas

Segundo a Anfip

Segundo o Governo Federal

NÃO existe déficit
A Anfip, que representa auditores da Receita, diz que não se pode olhar só para
a Previdência. Afirma que, pela Constituição, o certo é comparar receitas* e
despesas** de toda a Seguridade Social. O saldo da conta da Anfip é positivo,
mas está diminuindo.
Existe déficit, SIM
Os relatórios do Tesouro apontam que, desde o governo Lula, a Seguridade Social
não tem superávit, e sim um déficit que cresce a cada ano.
*Principais receitas da Seguridade: Contribuições previden- ciárias e sociais (tributos
como Cofins, PIS/Pasep, CSLL)
**Principais despesas da Seguridade: Aposentadorias, pensões, auxílios, benefícios
assistenciais (BPC), seguro-desemprego e Bolsa Família, além de despesas de pessoal,
custeio e capital dessa área
Qual a verdadeira situação da Previdência, então?
É grave de qualquer forma
A Previdência está tirando recursos da Saúde e da Assistência Social
Mesmo o cálculo da Anfip revela que o resultado da Seguridade está em rápido
declínio, por causa do avanço acelerado das despesas da Previdência. Com isso,
Saúde e Assistência Social estão perdendo espaço no orçamento.
Despesas da Seguridade, por área, em % do total

A Seguridade está tirando recursos de outras áreas
Mesmo que "não pertença" à Seguridade Social, o déficit apontado pelo governo
não deixa de existir. Quem cobre a diferença, não importa a rubrica, é o Tesouro,
ou seja, todos os contribuintes.
R$ 154 bilhões foi o déficit da União em 2016 antes mesmo do pagamento de
juros da dívida
O Brasil tem população jovem, mas gasta como um país de idosos
Hoje o Brasil gasta mais com Previdência que países como Al emanha e Japão,
que proporcionalmente têm o triplo de idosos. Como a nossa população está
envelhecendo rapidamente, se as regras não mudarem, em algumas décadas
quase 1/5 do PIB será destinado a aposentadorias e pensões.

Essa é a despesa do INSS e do regime dos servidores da União. Incluindo estados e
municípios, o gasto chega a 12% do PIB
Japão e Alemanha gastam entre 10% e 11% do PIB com Previdência
Mudanças no PIS darão início à reforma tributária
14/03/2017 – Fonte: Portal Contábil
Desde o início da década de 1990 fala-se no Brasil na necessidade de realizar
uma reforma do sistema tributário, considerado por todos como altamente
complexo, com tributos cumulativos, que oneram as exportações, os
investimentos e os mais pobres
Desde o início da década de 1990 fala-se no Brasil na necessidade de realizar uma
reforma do sistema tributário, considerado por todos como altamente complexo, com
tributos cumulativos, que oneram as exportações, os investimentos e os mais pobres.

A primeira proposta de mudança foi coordenada pelo professor Ary Oswaldo Mattos
Filho, ainda no governo Fernando Collor. Depois disso, inúmeras iniciativas foram
feitas sem qualquer resultado. No momento, há outra proposta em debate na Câmara
dos Deputados.
O louvável desejo de realização de uma ambiciosa reforma de todo o sistema, com a
criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nacional, não pode desestimular,
no entanto, decisões mais práticas do governo que iniciem as mudanças necessárias
para a simplificação tributária. Está pronto, desde o fim do primeiro governo Dilma
Rousseff, um projeto de reformulação das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
A intenção de levá-lo adiante já foi anunciada várias vezes e, na semana passada, o
presidente Michel Temer prometeu concretizá-la, por meio de medida provisória,
começando com as mudanças no PIS/Pasep, em um prazo de 60 dias. Depois, será a
vez da Cofins. A proposta vem sendo debatida desde 2012, tendo sido apresentada e
discutida com vários setores da sociedade.
Até 2002, as contribuições do PIS/Pasep e da Cofins incidiam sobre o faturamento das
empresas, com poucas exceções, tendo regras relativamente simples e alíquota única.
Mas elas tinham um caráter perverso, pois eram cumulativas, onerando as
exportações e os investimentos. O governo tentou, então, acabar com a
cumulatividade, baixando a medida provisória 135. Dado o jogo de pressões políticas
da época, as duas contribuições passaram a adotar dois regimes: um cumulativo e
outro não cumulativo.
Ao longo dos anos seguintes, várias mudanças foram realizadas na apuração dessas
contribuições, estabelecendo-se alíquotas zero e regimes diferenciados para uma
infinidade de produtos. Há alíquotas diferenciadas para combustíveis, produtos
farmacêuticos, veículos, pneus, borracha, bebidas, embalagens e biodiesel, entre
outros. Há base de cálculo e alíquotas diferenciadas para instituições financeiras,
pessoas jurídicas de direito público e muitas mais.
A complexidade é de tal magnitude que, hoje, é difícil encontrar um especialista que
conheça todas as particularidades dessa tributação ou que diga quais são os regimes
diferenciados previstos. O resultado disso é que 80% do contencioso tributário, a nível
federal, gira em torno do PIS/Pasep e da Cofins. Não há concordância nem mesmo
sobre o conceito de insumo, que é importante para definir as despesas do processo
produtivo que podem ser objeto de crédito.
A MP a ser assinada pelo presidente Michel Temer transformará o PIS/Pasep em um
tributo não cumulativo, ou seja, ele passará a incidir sobre o valor real agregado pela
empresa, em cada etapa da cadeia produtiva.
Ele não incidirá sobre exportações e investimentos. Hoje, as empresas que pagam o
PIS/Pasep pelo regime não cumulativo só podem se creditar dos insumos que utilizam
no processo produtivo. Com a nova legislação, o direito aos créditos será ampliado.
Qualquer bem ou serviço poderá ser objeto de crédito, independentemente de sua
aplicação ou destinação (consumo ou produção).
Assim, a reforma do PIS/Pasep pode ser, como bem sintetizou o economista José
Roberto Afonso, o embrião do IVA nacional, que se planeja como base do futuro
sistema tributário. O fato das mudanças serem feitas primeiro no PIS/Pasep e,
somente depois, na Cofins, permitirá que o governo calcule com precisão o impacto
da nova alíquota e da nova base de cálculo na arrecadação.
Bastará, para isso, que a receita com o novo PIS/Pasep seja comparada com a
arrecadação da velha Cofins. Se aquele crescer mais rápido que esta, é sinal de que a
alíquota ficou alta demais. Pode-se, assim, reduzi-la. O Brasil está cansado de ouvir

falar em reforma dos impostos que resulta apenas em aumento da carga tributária,
com a manutenção das distorções que se queria corrigir.
Alguns segmentos da sociedade reclamam, como é o caso do setor de serviços, que
pagarão mais com o novo PIS/Pasep e Cofins. É preciso compreender, no entanto,
que, em um regime não cumulativo de tributação, o eventual aumento decorrente das
mudanças será repassado aos consumidores finais dos serviços.
Rápida escalada do envelhecimento impõe desafios ao governo
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A população de idosos acima de 65 anos teve um aumento de 73% nos últimos 16
anos no Brasil. Nesse período, mais de 7 milhões de pessoas passaram a integrar essa
faixa etária, que hoje representa 8% da população nacional, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2030, essa participação
subirá para 13% e, em 2060, para 27% dos brasileiros.
A escalada do envelhecimento, mais rápida do que a verificada em outras partes do
mundo, impõe uma série de desafios para o País superar, como pagar a aposentadoria
desse novo contingente de idosos.
Mas os problemas vão além e envolvem soluções na área de saúde e do mercado de
trabalho. Para especialistas, a reforma da Previdência, em discussão no Congresso
Nacional, é imprescindível para garantir a estabilidade do País. Mas não deveria focar
apenas na questão fiscal. Medidas voltadas para a melhoria das condições de vida para
essa população precisam ser estudadas em paralelo de forma a evitar riscos sociais,
alertam dados do IBGE.
Apesar do rápido aumento do número de idosos nos últimos anos, o País não está
preparado para o envelhecimento de sua população. Na Previdência, se não houver
reforma, o governo não garante que terá condições de pagar todas as aposentadorias
nos próximos anos; na saúde, os custos têm sido cada vez maiores; e no mercado de
trabalho, as companhias não estão preparadas para empregar pessoas mais idosas.
Na avaliação do professor José Roberto Ferreira Savoia, da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), nos últimos anos,
com a maior entrada de jovens no mercado de trabalho, as empresas se prepararam
para empregar pessoas mais novas, não idosos. “O que ocorreu no Brasil é que houve
uma rápida expansão da expectativa de vida da população. Em 25 anos praticamente
dobramos o porcentual de pessoas com mais de 60 anos.”
De acordo com o IBGE, hoje a expectativa de vida das mulheres ao nascer é de 79,31
anos e dos homens, 75,18. Em 2000, era de 73,92 e 66,01 anos, respectivamente.
Essa expansão deve continuar nos próximos anos. Até 2030, a expectativa de vida da
mulher subirá para 82 e do homem, 75,28 anos.
Na Europa, diz Savoia, o envelhecimento da população ocorreu em 50 anos. “São duas
gerações. É tempo suficiente para preparar o país para uma mudança tão radical.”
Para Savoia, com a proposta de aumento da idade mínima de aposentadoria para 65
anos, o Brasil terá de correr atrás de medidas para resolver a questão. “Se querem
que o idoso acima de 60 anos trabalhe, é preciso criar condições.”
A pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Ana Amélia
Camarano, também defende políticas voltadas para a população idosa que terá de
trabalhar mais tempo para se aposentar. “A reforma da Previdência tinha de trazer
junto a garantia de empregabilidade dos mais idosos de forma a reduzir o preconceito
que ainda persiste no Brasil em relação ao trabalho dessa faixa etária.”

Para ela, que defende a necessidade de rever as regras da Previdência, o governo
deveria promover políticas de saúde educacional e melhorias nas condições de trabalho
para essa população. Além disso, se não houver cuidado com a reforma da Previdência
pode-se criar problemas difíceis de serem solucionados no futuro, como o aumento de
aposentadorias por invalidez. “Sem preparar o País para essas novas condições
(aposentadoria aos 65 anos), o risco social é alto.”
‘Nem Nem’
Hoje, diz a pesquisadora, já tem havido um aumento dos chamados “Nem Nem”,
homens que nem trabalham nem são aposentados. Segundo ela, essa população já
soma cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo Ana Amélia, um dos caminhos para
evitar os riscos sociais é uma transição suave na reforma da Previdência. “No Japão,
a cada semestre aumentava um mês na idade. Aqui não só a idade vai subir para 65
anos, como a contribuição de 15 anos para 25 anos.”
O governo garante que não haverá mudança brusca na reforma brasileira. O secretário
da Previdência, Marcelo Caetano, afirma que a proposta no Congresso prevê um
período de transição de 20 anos. “A reforma é um passo importante para preparar a
sociedade para o envelhecimento que está a nossa frente”, afirma o diretor executivo
da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), José Cechin, ex-ministro
da Previdência do governo FHC.
Defensor da reforma em andamento, ele também acredita que o País precisa se
preparar para o envelhecimento da população. Mas, ao contrário de outros
especialistas, ele não vê no mercado de trabalho um grande problema. “Pessoas de
mais baixa renda já se aposentam aos 65 anos. Quem poderia sofrer os reflexos dessa
mudança seriam os profissionais mais qualificados, que se aposentam mais novos. E,
para esses, não deve haver problema (para conseguir um emprego depois dos 60
anos).
Por outro lado, Cechin acredita que para ter uma sociedade mais justa, o País precisa
investir em mais educação. Foi o que ocorreu na Coreia, diz ele. “O cidadão coreano
fez da educação uma revolução, mas com o apoio do Estado. Temos de seguir por
esse lado.”
Idade mínima sobe gradativamente no exterior
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Diante do envelhecimento de sua população e de um déficit bilionário entre os recursos
que entram e os que saem, o Brasil se prepara para alterar as regras de sua
Previdência Social. Ao estipular a idade mínima de 65 anos, conforme a proposta do
governo federal, o País segue a tendência da maioria dos países desenvolvidos, que
também vêm unificando as idades entre homens e mulheres.
Já o tempo mínimo de contribuição, que deve passar de 15 para 25 anos, é
consideravelmente maior do que o praticado lá fora, bem como a marca necessária
para ter acesso integral ao benefício, de 49 anos.
Nos países desenvolvidos, cuja maioria já passou por um período de transição
demográfica, a idade mínima é dominante – e vem subindo. A marca de 65 anos, que
o Brasil quer adotar, já é praticada em vários lugares, como Canadá, Dinamarca,
Suécia, Austrália, Japão, Finlândia, Espanha e Nova Zelândia.
Em muitos deles, a idade vai aumentar nos próximos anos, de forma gradativa. Na
Alemanha e na Dinamarca, a idade mínima será de 67 anos em 2022; na Austrália,
em 2023; na Espanha, em 2027; no Canadá, em 2029.

Em outros países, a idade mínima já é maior do que 65 anos, e o patamar também
deve aumentar. Na Grécia, castigada por uma grande crise econômica, a idade mínima
subiu para 67 anos, como uma das exigências da União Europeia para o pacote de
ajuda fiscal. Nos Estados Unidos, subirá de 66 para 67 anos até 2022.
Na Itália, onde homens se aposentam com 66 anos e 3 meses e mulheres com 63
anos e 9 meses, haverá uma unificação, para ambos, de 67 anos em 2021. Os dados
são do levantamento Pensions at a Glance 2015, da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Para o professor de Direito Previdenciário da PUC-SP Walter Balera, a idade mínima é
necessária para a reforma do sistema previdenciário brasileiro, mas teria de ser
implementada de forma gradativa, como vem ocorrendo no exterior. “Muitos países
estabeleceram o modelo de aumentar a idade mínima mediante o aumento da
expectativa de vida.
O pioneiro foi o Reino Unido, depois vieram outros, como Itália e Espanha”, afirma.
“Deve, sim, haver um aumento da idade, mas com algum espaçamento, de forma
paulatina. Mudar de uma hora para a outra tanto a idade mínima quanto o tempo
mínimo de contribuição quebra a expectativa das pessoas, ainda mais com um
mercado de trabalho que as expulsa cada vez mais cedo.”
Além disso, pondera Balera, a expectativa de vida do brasileiro, atualmente na casa
dos 75 anos, é inferior à observada nos países ricos – na média dos 34 países que
integram a OCDE, já está acima dos 80 anos. Assim, o brasileiro teria menos tempo
para desfrutar do benefício. “Calibrar a idade mínima pela expectativa de vida seria
uma boa opção”, reforça o professor.
Tempo de contribuição
Se a reforma for aprovada no Congresso, além de atingir a idade mínima de 65 anos,
será necessário ter contribuído por pelo menos 25 anos para ter direito à
aposentadoria. Com esse tempo, o brasileiro vai receber 76% do benefício, sendo que
só conseguirá se aposentar com o valor integral quem contribuir por 49 anos.
Os países desenvolvidos são menos rígidos nesse quesito. Em alguns, nem sequer há
tempo mínimo de contribuição: o trabalhador recebe proporcionalmente em relação
ao tempo que contribui. Em outros, há um tempo mínimo, mas bem menor que o
brasileiro.
Na Alemanha, é preciso trabalhar apenas cinco anos para ter acesso a alguma fatia da
aposentadoria. Nos EUA e no Reino Unido, 10 anos. Na Itália, 15 anos.
Em relação ao tempo necessário para ter acesso ao benefício integral, no Reino Unido,
são necessários 35 anos. Na Suíça, 44 anos para homens e 43 para mulheres. No
Japão, campeão da longevidade, 40 anos, sendo que o tempo mínimo de contribuição
é de 15 anos.
Mas nos países em que é possível se aposentar com menos tempo de contribuição, o
benefício também é menor, podendo até ser inferior ao salário mínimo – o que não é
permitido no Brasil.
“O sistema brasileiro é significativamente mais generoso que os sistemas de
Previdência de outros países em razão da indexação ao salário mínimo, que teve
crescimento real de mais de 70% em uma década, e da alta proporção média do
benefício em relação ao salário”, diz Jens Arnold, economista sênior da OCDE.
Nos países da organização, por exemplo, o valor médio que um trabalhador de renda
média obtém com a aposentadoria representa 53% de seu salário, segundo a OCDE.

Já no Brasil, a aposentadoria equivale, em média, a 70% dos rendimentos do
trabalhador. “Há dois modos de enxergar a Previdência. Em alguns países, há um link
mais direto entre o que você coloca e o que você tira. Já em outros, a Previdência é
vista como uma poupança mínima, que tem de ser complementada com outras
reservas e previdências privadas.”
Um exemplo, cita Arnold, é o Reino Unido, onde o aposentado recebe em média uma
fatia de apenas 21,6% de seu salário. “O Brasil vai ter de caminhar nessa direção, de
ver a Previdência como um complemento”, diz. “O problema é que os fundos de
previdência privada não são tão grandes como em outros países e não contemplam a
maior parte da população.”
Mercado passa a prever juros de 9% no ano, mas impacto será em longo
prazo
14/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A desaceleração da inflação em fevereiro, com a menor taxa para o mês desde 2000,
levou economistas a cortar a projeção para a taxa básica de juros para o fim do ano.
De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda (13) pelo Banco Central, as
estimativas do mercado para a Selic em 2017 caíram de 9,25% para 9%.
O ajuste nas previsões ocorreu após a alta de 0,33% do IPCA, índice oficial de preços,
no mês passado. O índice ficou abaixo do esperado. A inflação acumulada em 12 meses
recuou para 4,76%, perto do centro da meta do BC, que é de 4,5%. No Focus, o
mercado reduziu ainda mais a expectativa para o IPCA neste ano, de 4,36% na
pesquisa anterior para 4,19%.
Já as estimativas para o PIB pouco se alteraram, de 0,49% para 0,48%, mesmo após
a retração de 0,9% da atividade no quarto trimestre do ano passado, mais que a
esperada pelos analistas —no ano, a economia brasileira teve contração de 3,6%.
SEGUNDO SEMESTRE
O cenário de fraqueza econômica e inflação sob controle aumentou as apostas de uma
queda mais acentuada da Selic nos próximos meses para estimular a atividade, mas
o consenso é que a retomada só deve vir no segundo semestre e que vai depender de
outros fatores além do juro menor. Isso porque os bancos devem demorar a repassar
a queda da Selic a consumidores e empresas, devido à inadimplência elevada.
"Do lado do consumidor, se o juro cai e você está desempregado, não vai consumir.
As empresas, projetando que não vão vender mais, não pegam capital de giro e
deixam de investir", diz José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco
Fator.
JURO REAL
Outro ponto é que o IPCA desacelera em ritmo mais forte que a Selic, o que mantém
a taxa de juros real (descontada a inflação) elevada. "O juro real só deve cair
significativamente no começo do próximo semestre, o que estimulará mais a
economia", diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.

"Embora se fale que a taxa de equilíbrio do juro real está em torno de 5%, para
incentivar a economia, o BC tem de jogar essa taxa para 4%. Mas isso não resolve o
alto endividamento das empresas e dos consumidores", diz André Perfeito,
economista-chefe da Gradual Investimentos.
Para especialistas, a aprovação das reformas, especialmente a da Previdência, é
essencial. "Sem a reforma da Previdência, o esforço para a retomada vai por água
abaixo. A inflação vai voltar a acelerar e mergulharemos de novo na recessão", diz
Alexandre Espírito Santo, economista da Órama Investimentos.
Ibre projeta crescimento do PIB em 0,4% em 2017 e 2,3% em 2018
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) espera
crescimento de 0,3% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, na
comparação com o último trimestre de 2016. Ao longo dos quatro trimestres do ano,
o PIB deverá registrar alta, na série com ajuste sazonal, mas, mesmo assim, o
crescimento em relação a 2016 será de apenas 0,4%, afirmou nesta segunda-feira,
13, Silvia Matos, pesquisadora do Ibre/FGV.
“Dificilmente o PIB ficará negativo (na série com ajuste sazonal)”, disse Silvia, em
palestra durante seminário sobre a conjuntura econômica, promovido pelo Ibre/FGV,
no Rio. O problema, segundo a pesquisadora, é que o carregamento estatístico, após
a queda de 3,6% no PIB no ano passado, está em 1,1%. “Se não tiver nenhum
crescimento na margem, a economia vai encolher 1,1%”, explicou Silvia.
Para 2018, o Ibre/FGV projeta crescimento de 2,3% no PIB. Além disso, Silvia
destacou que o processo deflacionário segue seu curso. Com isso, há espaço para corte
de juros. A pesquisadora informou que os economistas do Ibre/FGV esperam que a
Selic, taxa básica de juros, hoje em 12,25% ao ano, encerre 2017 em 9,75%. No
mesmo evento, o pesquisador Salomão Quadros informou que a projeção do Ibre/FGV
para o IPCA de 2017 está em 4,1%.
Ipea não vê sinais consistentes de retomada do investimento, que será
gradual
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ainda não enxerga sinais
consistentes de retomada do investimento no Brasil. O Indicador Ipea de Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no Produto Interno Bruto),
divulgado nesta segunda-feira, 13, teve queda de 3,0% em janeiro deste ano ante
dezembro de 2016, na série com ajuste sazonal. Além disso, a demanda doméstica
deprimida e a alta ociosidade da indústria devem dificultar uma recuperação rápida
dos investimentos.
“Pelo legado da recessão, a pior da história, a recuperação tende a ser bastante
gradual”, diz o técnico de planejamento e pesquisa do Ipea Leonardo Mello de
Carvalho. A expectativa é que o indicador siga mostrando um comportamento instável
nos próximos meses.
Atualmente a indústria de transformação brasileira trabalha com 74,3% de sua
capacidade, bem abaixo da média histórica de 80,9% e três pontos porcentuais abaixo
do nível de utilização da época da crise financeira global deflagrada em 2008, com
reflexos no Brasil em 2009.
Isso significa que será possível responder a um eventual aquecimento da demanda –
o que depende de uma melhora significativa do mercado de trabalho, ainda distante –

apenas religando equipamentos parados, sem investimentos adicionais em um
primeiro momento.
Fatores positivos para a FBCF, como os cortes na taxa básica de juros (Selic) pelo
Banco Central, perspectiva de investimentos com as concessões em infraestrutura e
melhora nos preços das commodities devem ter um efeito defasado sobre os
investimentos. Para Carvalho, os reflexos desses pontos dificilmente aparecerão antes
do segundo semestre.
Apesar disso, o técnico do Ipea acredita que o fundo do poço do investimento já
passou. Em 2016, o Brasil registrou a pior taxa de investimento dos últimos 20 anos
(16,4%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A FBCF caiu
10,2% ante 2015, acumulando 11 trimestres consecutivos de retração.
Crise faz título CDB voltar a ganhar espaço no Brasil
14/03/2017 – Fonte: GS Notícias
m 14/03/2017 por O Globo

Os brasileiros viram as opções de investimento em renda fixa ficarem mais restritas
no ano passado. Com a crise, as queridinhas letras de crédito LCA e LCI (isentas de
Imposto de Renda) praticamente sumiram de bancos e corretoras. Isso abriu espaço
para que os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) recuperassem terreno.
Segundo dados da Cetip, depositária desses papéis no país, o volume de CDBs na
carteira do investidor brasileiro fechou 2016 em R$ 549,2 bilhões, salto de 13,5% (ou
cerca de R$ 45 bilhões) em relação a 2015.
- Como esses títulos (LCI e LCA) dependem de lastro para ser emitidos, isto é, crédito
a esses dois setores (imobiliário e agrícola), o cenário de recessão e encolhimento do
crédito fez com que esses títulos ficassem difíceis de serem encontrados - diz Carlos
Albuquerque, gerente de produtos da Cetip.
Os CDBs são títulos emitidos por bancos que, em sua maioria, acompanham o
comportamento dos juros do país. Eles oferecem algumas vantagens na comparação
com fundos de renda fixa, como terem até R$ 250 mil protegidos pelo Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) e não pagarem "come-cotas", desconto semestral de IR.
Além disso, não cobram taxa de administração. Segundo Albuquerque, a grande
maioria dos CDBs procurada pelos investidores oferece liquidez, isto é, permite o
resgate antecipado, independentemente dos prazos.
QUEDA DA SELIC MUDA CENÁRIO
Mesmo assim, o investidor tem de procurar para obter uma boa rentabilidade. Pelo
cálculo do administrador de investimento Fábio Colombo, os CDBs renderam em média
13,2% em 2016, contra 14,3% dos fundos de renda fixa. Segundo especialistas, os
investidores conseguem taxas melhores em bancos pequenos e médios.
Também cresceram as emissões de CDBs. Segundo a Cetip, foram registrados um
total de R$ 2,3 trilhões em CDBs em 2016, alta de 7,8% ante os R$ 2,1 trilhões de
2015.

Com a queda da Taxa Selic, a tendência é que a demanda por CDBs caia, diz o
executivo:
- Nesse cenário, é natural o investidor buscar outros instrumentos, como o COE (papel
atrelado a vários tipos de ativos), em busca de uma taxa que supere a da renda fixa.
Ministro diz que órgãos internacionais estão ‘contaminados’ contra governo
Temer
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, organismos
internacionais, como o Banco Mundial, “estão contaminados com o discurso” de que o
governo do presidente da República, Michel Temer, “não se preocupa com os pobres”,
como afirmou em discurso durante evento no Rio.
O banco publicou estudo no mês passado no qual defende a ampliação do programa
Bolsa Família neste período de recessão para evitar o aumento da pobreza. Para o
ministro, no entanto, não há demanda que justifique mais orçamento do programa,
que ele classifica como “uma causa importante, se não é a maior, da informalidade
(do mercado de trabalho), porque as pessoas morrem de medo de perder o Bolsa
Família se arrumar um emprego”.
O governo lançará no fim deste mês, possivelmente no dia 29, um pacote de
adaptações no programa, para que ele não interfira na formalização do mercado de
trabalho, segundo o ministro. Entre as medidas está a prorrogação do benefício por
um período de transição para quem ingressou no mercado formal.
“O Bolsa Família é um instrumento para manter as pessoas no momento em que mais
precisam, em que não possuem oportunidade de trabalho. Se ela consegue um
trabalho remunerado e formal tem que ser incentivada, não pode ser punida com a
perda do Bolsa Família. Tem que ter pelo menos mais um ou dois anos do Bolsa
Família, até ter estrutura mais estável de emprego. Se ela perder esse emprego, tem
que ter de volta o benefício instantaneamente”, afirmou.
Demissões perdem força e alguns setores voltam a criar vagas; saiba quais
são eles
14/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Só nos últimos dois anos, quase três milhões de brasileiros perderam o
emprego no país

Fila de candidatos à vagas de emprego no Muffato da Linha Verde, em Curitiba, em
agosto de 2016 : demissões devem continuar neste ano, porém, em ritmo menor.
Henry Milleo/Gazeta do Povo
Mais de 12 milhões de brasileiros viraram o ano na fila do desemprego e outros tantos
ainda devem engrossar as estatísticas dos sem-trabalho em 2017. Mas já é possível

enxergar uma luz no fim do túnel. Após dois anos de intensa deterioração do emprego
no país, o ritmo de fechamento de postos formais vem, finalmente, desacelerando nos
últimos meses. O saldo de vagas ainda está no vermelho, mas alguns setores já
começam a contratar novamente.
Quem está buscando uma colocação não vai encontrar moleza. A tendência é a de que
2017 ainda seja um ano de ajustes no mercado de trabalho, porém, menos intenso do
que o registrado nos dois últimos anos, quando quase três milhões de brasileiros
perderam o emprego no país.
Mesmo com o fechamento de 40 mil empregos com carteira assinada no país, de
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o
resultado de janeiro representa uma ligeira melhora em relação ao desempenho do
último trimestre de 2016.
Apesar do cenário mais positivo, com a queda no ritmo das demissões, o mercado não
deve conseguir repor nem mesmo as vagas extintas em 2016 (1,3 milhão de postos),
avalia Thiago Xavier, economista da consultoria Tendências. Livre da influência de
fatores pontuais, como as contratações temporárias, “os números de janeiro com
ajuste sazonal ainda são consistentes com um aumento da taxa de desemprego”,
destaca relatório da equipe econômica do Itaú sobre o desemprego no país.
A criação de vagas só deve voltar a ficar positiva no segundo semestre. Até lá, os
novos postos devem se concentrar principalmente em alguns setores da indústria que
já ensaiam uma retomada de olho nos indicadores econômicos mais positivos, e no
agronegócio, que vive a expectativa de uma safra agrícola recorde neste ano.
Campeã absoluta de dispensas, a indústria tem apresentado cortes menos intensos
desde o segundo trimestre de 2016, e é a grande responsável pela desaceleração do
saldo nacional negativo. O setor foi o que mais abriu novos postos de trabalho em
janeiro (17,5 mil) seguido pelo Agropecuário (10,6 mil).
Embora a capacidade de geração de emprego da indústria seja limitada – quase dois
terços dos empregos no país estão no setor de serviços – a atividade industrial deve
estimular um efeito em cadeia. “A indústria é o start para virar a curva do desemprego
e deve puxar a criação de vagas em outros setores”, afirma Thiago Gaudencio, gerente
do escritório de Curitiba da Michael Page. Segundo ele, as empresas estão otimistas e
já começam a se movimentar de olho em uma retomada da economia.
Sete das 10 maiores cidades do Paraná registraram geração de vagas
Nove estados terminaram janeiro com saldo positivo na geração de vagas, entre eles,
o Paraná, com quase cinco mil novos postos de trabalho. A situação está longe de ser
boa – nos últimos dois anos o estado fechou 140 mil vagas formais – mas pelo menos
as demissões encolheram 30,4% nos últimos 12 meses até janeiro, de 82,5 mil para
57,4 mil. Sete das 10 maiores cidades do estado registraram geração de vagas positiva
no primeiro mês do ano (Curitiba, Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, Colombo,
Guarapuava e Paranaguá).
Indústria, Serviços, Construção Civil e Agropecuária abriram postos de trabalho em
janeiro no Paraná. Aos poucos, as oportunidades começam a surgir, mesmo em
setores muito castigados pela crise, como o automotivo. Na Grande Curitiba, a Renault
reabriu o terceiro turno da fábrica e contratou 700 funcionários para atender ao
aumento das exportações do recém-lançado SUV Captur. A indústria têxtil abriu 1.067
vagas em janeiro, segundo melhor desempenho atrás da construção civil, com 1.568
novos postos de trabalho.
Também há boas notícias vindas da agroindústria paranaense. Na região Oeste do
estado, em Palotina, a cooperativa C.Vale está contratando 1,1 mil trabalhadores para

ampliar a produção de frangos e atender a demanda de um frigorífico para peixes que
deve ficar pronto até o final deste ano. Em um cenário de escassez de vagas, a
oportunidade tem atraído pessoas de outros estados em busca de um emprego com
carteira assinada.
Em todo o país, a previsão de uma safra agrícola recorde também aumenta expectativa
de geração de empregos, seja no campo ou na indústria. Uma safra boa pode
impulsionar, por exemplo, a venda de máquinas agrícolas – só em janeiro houve um
crescimento de 74,9% no mercado interno e 42% nas exportações desses
equipamentos.
Último a sentir o impacto da crise, o setor de serviços deve demorar um pouco mais
para retomar as contratações, embora alguns segmentos já apresentem bom
desempenho, como é o caso de TI. Ele chegou a desacelerar durante a crise, mas já
voltou a contratar é uma das áreas mais promissoras para este ano em todo o país.
No Paraná, Curitiba e Maringá, reconhecidas como polos de TI, tendem a centralizar a
criação de vagas para profissionais dessa área, mas eles serão demandados em todas
as regiões, afirma Gaudêncio, da MP.
Quadro vai piorar antes de melhorar
A avaliação de quem acompanha o mercado de trabalho de perto é a de que o
desemprego ainda vai aumentar neste ano antes de começar a cair de forma mais
consistente, o que deve ocorrer apenas no segundo semestre do ano, quando a
geração de vagas voltar a ficar positiva.
Com a crise, milhares de pessoas que buscavam uma colocação no mercado de
trabalho deixaram de procurar emprego e saíram das estatísticas. Neste ano, diante
da perspectiva de retomada da economia, boa parte desse contingente voltará a
procurar trabalho, engrossando a taxa de desemprego, que chegou a 12,6% no último
trimestre encerrado em janeiro, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD/Contínua). Com o ajuste sazonal, contudo, a
taxa de desemprego já seria de 13% em janeiro, resultado puxado por uma maior
procura por trabalho, segundo Relatório do Departamento de Pesquisa
Macroeconômica do Itaú Unibanco.
A projeção do relatório é de que a taxa de desemprego vai continuar alta neste ano,
“uma vez que a contração da atividade econômica ainda não teve seu impacto
completo no mercado de trabalho”.
Mapa do emprego
O saldo geral de vagas de trabalho formais dos últimos dois anos ainda é bastante
negativo no Brasil e no Paraná, mas alguns setores já demonstram uma reação na
criação de novos postos de trabalho. Veja onde estão as oportunidades no Paraná:
Quem mais criou vagas em janeiro
Saldo de vagas nas maiores cidades em janeiro de 2017, principais setores
cidade
Curitiba

setor
vagas
Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas
260
Educação
254
Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços
160
Prestados às Empresas
Construção de Edifícios
158
Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e
114
Motocicletas
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
112

Londrina

Maringá

Ponta
Grossa

Cascavel

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 96
Atividades de Atenção À Saúde Humana
90
Atividades de Vigilância, Segurança e Investigação
90
Telecomunicações
64
Educação
147
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
89
Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas
60
Fabricação de Produtos Têxteis
31
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e
30
Equipamentos
Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação
28
Atividades de Vigilância, Segurança e Investigação
25
Fabricação de Produtos Diversos
22
Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e
19
Motocicletas
Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em Gestão
17
Empresarial
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
92
Obras de Infra-Estrutura
92
Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e
87
Motocicletas
Educação
62
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 50
Alimentação
36
Construção de Edifícios
34
Fabricação de Produtos Alimentícios
31
Atividades de Atenção à Saúde Humana
30
Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em Gestão
29
Empresarial
Educação

42

Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas
33
Fabricação de Produtos Alimentícios
25
Fabricação de Produtos de Madeira
23
Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços
22
Prestados Às Empresas
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias
20
Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico
19
Fabricação de Produtos Diversos
18
Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e
13
Motocicletas
Fabricação de Produtos Químicos
13
Construção de Edifícios
121
Obras de Infra-Estrutura
55
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
42
Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer
41
Fabricação de Produtos Alimentícios
37
Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 21
Atividades Imobiliárias
18

Fabricação de Máquinas e Equipamentos
Serviços Especializados para Construção
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias

17
16

ARTIGO: A prioridade é o emprego
14/03/2017 – Fonte: CNI
Segundo o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, para o Brasil recuperar a
confiança na capacidade de a economia voltar a crescer, é indispensável adotar
reformas estruturais que gerem estabilidade fiscal, como a da reforma da Previdência

Em 2016, mais de 5 mil trabalhadores por dia deram à família a notícia de que
perderam o emprego. Ao todo, 12 milhões de pessoas estão desempregadas no país,
o pior efeito da maior crise econômica que enfrentamos na história recente. Isso tem
de acabar. A prioridade incondicional do governo e da iniciativa privada deve ser
encontrar formas de criar o maior número de postos de trabalho o mais rapidamente
possível.
Não há, porém, uma frente única de ataque ao problema. Sua solução exige o retorno
dos investimentos. Para isso, é fundamental equacionar ao menos duas questões
centrais: a restauração da confiança na capacidade de a economia voltar a crescer e
a melhora radical no ambiente de negócios. Estes dois aspectos precisam caminhar
simultaneamente, com a aprovação de medidas pontuais e reformas mais amplas que
ponham o país de novo no rumo do crescimento.
Para recuperar a confiança, é indispensável adotar reformas estruturais que gerem
estabilidade fiscal. O primeiro passo foi dado com a emenda constitucional que limita
o aumento dos gastos públicos por 20 anos.
Mas não há dúvida de que a aprovação da reforma da Previdência, nos moldes em que
o governo vem propondo, é imprescindível para o equilíbrio orçamentário de longo
prazo. Sem a sustentabilidade da Previdência, o esforço feito até agora poderá ser em
vão.
Para aperfeiçoar o ambiente de negócios, o país precisa retirar entraves ao
funcionamento adequado das empresas e à contratação de mão de obra. É imperativo
modernizar a legislação que rege as relações de trabalho, com destaque para a
valorização das negociações coletivas e a regulamentação da terceirização. E muito
tem de ser feito para dar segurança jurídica a empreendimentos, simplificar regras
tributárias e atualizar marcos regulatórios, entre outras tarefas.
Grandes projetos de infraestrutura, que contratam trabalhadores em larga escala, mas
são naturalmente afetados pela falta de confiança, demoram muito para sair do papel
e surtir efeitos.

Seus investimentos só serão relevantes na diminuição do desemprego a médio e longo
prazos. Há esperanças no campo do petróleo e gás, após a liberalização feita na lei
que rege o setor. É possível revigorar áreas com resposta mais rápida, como
saneamento e construção civil, com ênfase em empreendimentos habitacionais. Já há
movimentos nessa direção.
A indústria ainda conta com um grau de ociosidade alto, o que dificulta contratações.
Mas, num momento em que a demanda interna patina, alguns segmentos podem ter
nas exportações o caminho natural para que as empresas retomem a produção,
recuperem-se financeiramente e criem empregos.
São exemplos de setores que têm muito a ganhar voltando sua operação ao mercado
externo o automobilístico, o de calçados e o de aço. A área calçadista é a que tem
melhor expectativa de empregos nos próximos meses. É preciso, pois, assegurar a
rentabilidade dos exportadores.
Apesar do alto grau de endividamento das famílias, o consumo pode melhorar um
pouco com a queda das taxas de juros pelo Banco Central. Mas é preciso dar às
empresas condições de renegociar suas dívidas financeiras com os bancos, para que
elas ganhem fôlego e possam voltar a ficar em dia com seus compromissos fiscais e
trabalhistas. Também é essencial que o BNDES retome o financiamento de longo prazo
a custos compatíveis com a atividade industrial.
Pelos indicadores, o Brasil já começou a melhorar, mas o processo será gradual.
Quanto mais rápido avançarmos nas medidas citadas aqui, maior será a capacidade
de criar empregos. Milhares de empresários identificam oportunidades até nos
momentos ruins e estão só à espera de um cenário mais favorável para voltar a
investir.
(Robson Braga de Andrade - presidente da CNI).
Mil ações trabalhistas por mês ingressam no Foro de Caxias do Sul
14/03/2017 – Fonte: Jornal O Pioneiro
De dez processos, oito são por falta de pagamento das rescisões de contrato

Segundo a juíza Ana Júlia, os profissionais da Justiça estão atentos à crise econômica
de Caxias e olham o lado do empresário Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS
A crise histórica que está abalando a estrutura econômica de Caxias do Sul se reflete
no Foro Trabalhista da cidade. Por mês, o número de novas ações trabalhistas chega
a 1 mil. Número recorde, segundo a diretora substituta do Foro e titular da 3ª Vara do
Trabalho, Ana Júlia Fazenda Nunes.
E mais, de 10 processos, oito são pelo não acerto das rescisões de contrato. Ou seja,
os números são resultado de as empresas não conseguirem pagar os direitos
trabalhistas na hora de demitir os funcionários.
Se o acerto não for homologado no sindicato de cada categoria, a única maneira de o
empregado receber o FGTS e o seguro-desemprego é ingressando com uma ação na

Justiça. No últimos dois anos, o aumento de processos foi de 50%. E, nos últimos cinco
anos, o índice dobra: 100%. Uma demanda histórica, segundo Ana Júlia.
— Estou atuando em Caxias há 10 anos e ainda não tinha vivenciado uma situação
igual a essa. Nunca aconteceu de os empresários não pagarem ou terem que parcelar
as rescisões em 10, 20 vezes — revela a juíza.
O trabalho no Foro também dobrou. Atualmente, a estrutura conta com 13 servidores
e dois juízes em cada vara. A demora na conclusão dos processos depende de cada
caso. A mais rápida é a chamada audiência una, em que é feito um acordo entre
empregado com a presença do juiz. Em 40 dias, está tudo acertado.
Nos demais, a média passou de seis meses para um ano. Se tiver recurso, a ação rola
para até cinco anos. Isso é muito ruim, segundo a juíza.
— Empurrar o processo com a ¿barriga¿ encarece a ação em 40%. E esse dinheiro a
mais não vai para o empregado e nem para a empresa. Vai para impostos — alerta.
Clima é de aflição nas audiências
Na maior parte das sessões trabalhistas realizadas no prédio do Foro de Caxias, o
clima é de aflição. Para a juíza Ana Júlia, o sofrimento é mútuo.
— De um lado, o trabalhador querendo receber o que é seu de direito. Por outro, o
empresário, sem dinheiro para pagar — relata.
A magistrada garante que os juízes sabem da atual situação dos empresários e de que
todas as ações estão sendo muito bem estudadas para não prejudicar as empresas.
— Sabemos que é difícil um empreendedor caxiense deixar de pagar suas contas.
Sabemos que ele se envergonha de não poder cumprir seus compromissos. Mas
também descobrimos que eles (empresários) deixam lacunas nos contratos de
trabalho. Eles não se cercam de pessoas especializadas em administração financeira
que podem evitar este tipo de falha. Não podemos baixar a base de cálculo — justifica
a juíza.
Com mais de 15 anos de juizado trabalhista, Ana Júlia garante:
— Estamos cientes do nosso papel na sociedade caxiense. Assim como todos, também
queremos que a cidade volte a ser o que era há cinco anos.
Ela revela que, há sim, interesse de alguns advogados de pedir mais do que é direito
do trabalhador.
— Em muitos processos, 40% dos itens são improcedentes e descartados. Estamos
atentos.
Sócios ocultos respondem com seus bens por dívidas trabalhistas
14/03/2017 – Fonte: Portal Contábil
A Justiça do Trabalho tem responsabilizado os chamados sócios ocultos – que
não aparecem nem assumem qualquer responsabilidade perante terceiros –
para quitar dívidas trabalhistas, caso não exista outra forma de honrar
pagamentos
Esses sócios têm sido localizados por meio do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS), desenvolvido pelo Banco Central (BC). Há diversas
condenações na Justiça do Trabalho e até mesmo do Tribunal Superior do Trabalho

(TST). Nos casos em que o Judiciário entende ter havido fraude, o sócio oculto que
atua de fato na sociedade tem sido condenado.
O CCS é utilizado quando não são encontrados bens por outros meios já comuns como
o Bacen Jud (bloqueio de contas bancárias), o Renajud (de automóveis) e o Infojud
(que fornecem dados do Imposto de Renda). O cadastro, criado para auxiliar
investigações sobre lavagem de dinheiro, permite a localização dos titulares de contas
bancárias – representantes e procuradores.
A partir do cruzamento de informações do CCS com outros dados fornecidos pelo
Banco Central, Receita Federal e Juntas Comerciais, a Justiça do Trabalho passou a
utilizar as informações para o bloqueio de valores de contas bancárias de terceiros.
Neste ano, até 7 de março, foram feitas 47.896 consultas ao CCS, segundo dados
fornecidos ao Valor pelo Banco Central. Em 2016, ocorreram 268.428 buscas pelo
sistema. O número é 124 vezes superior ao de 2009, quando foram registrados 2.161
acessos.
Os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) do país e o Tribunal Superior do Trabalho
já possuem convênio com o Banco Central para que os magistrados possam se
cadastrar e ter acesso aos dados.
Recentemente, a 7ª Turma do TST condenou um empresário a responder pelas dívidas
trabalhistas de uma empregada da Arlindo Postal, indústria de compensados em Passo
Fundo (RS), na qualidade de sócio oculto da empresa. Os dados para qualificá-lo como
sócio oculto foram obtidos no pelo juiz de primeira instância no CCS.
O empresário recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do Sul e
alegou que houve cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de se
manifestar e produzir contraprova no processo. O TRT manteve a condenação ao
constatar que, apesar de o empresário ter se retirado da sociedade, ele continuou
como responsável legal pela empresa na qualidade de sócio oculto e teria se
beneficiado do trabalho da funcionária durante o contrato de trabalho.
O tribunal destacou ainda que o empresário comprou imóvel da empresa, que passou
a ser locatária, “em nítida fraude contra credores, com o objetivo de retirar o imóvel
do patrimônio da empresa”, segundo a decisão.
Para o relator do caso no TST, ministro Vieira de Mello Filho, não houve cerceamento
de defesa, uma vez que é possível consultar o CCS posteriormente ao ajuizamento
dos embargos à execução.
Em outro caso julgado em outubro de 2016, a 3ª Turma do TST negou pedido do
mesmo empresário que pretendia a exclusão de seu nome da execução de uma ação
trabalhista contra a Arlindo Postal Indústria de Compensados, na qual foi incluído como
devedor por ser sócio oculto da empresa. O processo chegou à fase de execução em
2015, quando o empresário propôs embargos para evitar penhora, afirmando que saiu
da empresa em 2007.
A 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (RS) entendeu que, apesar da formalização de
sua retirada da sociedade por meio da averbação da alteração do contrato social,
documentos demonstravam que ele continuava sendo o responsável legal pela
empresa, como sócio oculto. O TRT também manteve a condenação. O relator do
agravo no TST, ministro Alberto Bresciani, destacou que a sentença está amparada
em documentos juntados aos autos e não em presunção.
Para o advogado do empresário acusado de ser sócio oculto da Arlindo Postal nos
processos, Péricles Sarturi, do Neuwald Silva & Sarturi Advogados Associados, os

juízes de primeira instância presumiram a condição de sócio oculto com base apenas
nas informações contidas no CCS, que não teriam sido atualizadas pelos bancos. “Caso
fosse assegurado o contraditório e permitida a produção de provas, restaria
comprovado que o nosso cliente não é representante, procurador ou responsável da
empresa devedora, jamais agindo em nome dela após a sua retirada formal da
empresa”, diz.
Segundo o advogado, não se permitiu nos dois processos a expedição de ofícios para
as instituições financeiras, para que fosse verificada a informação disposta no CCS. O
que, acrescenta, ocorreu em caso idêntico julgado pela 6ª Turma do TST que entendeu
pela omissão do TRT ao julgar o caso e não permitir a apresentação de provas
contrárias. Ele acrescenta que nenhum processo transitou em julgado.
Especialista em Direito do Trabalho, o advogado Túlio Massoni, sócio do Romar,
Massoni e Lobo Advogados, afirma que com o novo Código de Processo Civil (CPC), de
2015, ficou determinado que o juiz tem poderes instrutórios para a busca da verdade
real. “Mas também deve haver um equilíbrio para que haja o direito à ampla defesa e
contraditório”, diz.
Segundo Massoni, a localização do nome no CCS é um indício, porém devem ser
considerados outros fatores para responsabilizar o sócio oculto. Entre eles, relação de
parentesco ou participação em outras empresas do grupo econômico, confusão
patrimonial entre as contas, poder de movimentar as contas como se fosse sócio
efetivo, poder de gestão sobre os empregados, entre outros.
A advogada Daniela Yuassa, do Stocche Forbes Advogados, afirma que nesses
processos em geral há essa caracterização de fraude por meio de outros elementos,
além da localização pelo CCS. E que, em geral, nesses processos, apesar de não ter
havido oportunidade de defesa para o sócio oculto no processo principal, porque não
fazia parte dele, na execução, quando seu nome é localizado, ele poderia se defender
e apresentar provas, por meio dos embargos de execução.
PL da terceirização amplia trabalho temporário
14/03/2017 – Fonte: Portal Contábil
O projeto de 1998 que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), pretende votar na próxima semana com apoio do Executivo e de
empresários para regulamentar a terceirização antecipa outra parte da
reforma trabalhista do governo
O projeto de 1998 que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), pretende votar na próxima semana com apoio do Executivo e de empresários para
regulamentar a terceirização antecipa outra parte da reforma trabalhista do governo
Michel Temer, e de forma mais ampla do que a defendida pelo próprio Palácio do
Planalto: as mudanças no trabalho temporário. A proposta triplicará o prazo para esse
tipo de contrato e permitirá o uso em muito mais situações.
O texto, encaminhado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), visava
originalmente promover mudanças apenas nos contratos de trabalho temporários,
feitos para substituir funcionários por um período determinado – como licenças
médicas ou férias – ou acréscimo extraordinário de serviços, como as demandas
sazonais geradas pelas vendas de fim de ano no comércio, por exemplo.
Com isso, as empresas reduzem custos por não precisarem ficar atreladas a um
trabalhador ao longo de todo o ano, mesmo com menos serviços, ou arcar com os
custos da demissão quando a demanda for menor.

Deputados e senadores, contudo, modificaram a proposta ainda no fim do governo
tucano para regulamentar a contratação de mão de obra terceirizada, que passou a
ser o centro das atenções do projeto e levou o governo Lula a paralisar as discussões
em torno da matéria, que está em fase final de tramitação e, caso aprovada, seguirá
para sanção presidencial.
Apesar das atenções voltadas para a terceirização, o projeto promove importantes
mudanças nos contratos de trabalho temporário. Como já foi aprovado na Câmara e
no Senado, os deputados devem decidir apenas qual dos dois textos será encaminhado
para o presidente, sem possibilidade de alterar o conteúdo.
Uma das principais alterações é aumentar o prazo de contratação dos temporários dos
atuais três meses para até nove meses (180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias), que
ainda pode ser ampliado por acordo ou convenção coletiva da categoria. A proposta
apresentada pelo presidente Michel Temer no fim do ano propõe período menor, de
até oito meses.
A mudança é criticada por sindicalistas. Para Ricardo Patah, presidente da União Geral
dos Trabalhadores (UGT), maior central sindical do setor de serviços, um contrato de
nove meses já não é mais temporário. “Esse tipo de contrato tem sua utilidade nos
aspectos sazonais, mas as mudanças que estão fazendo terão impacto em todo o
mercado que não está sendo percebido.”
Outro conflito com o texto de iniciativa do governo Temer é que a proposta de 1998
autoriza uma utilização muito mais ampla desse tipo de contrato. O PL 4302/98
permite, além de substituição temporária de funcionários e acréscimo extraordinário
de serviços, o uso para ” demanda complementar” que seja fruto de fatores
imprevisíveis ou, quando previsíveis, que tenham “natureza intermitente, periódica ou
sazonal”.
“Essa mudança é muito abrangente. A lei diz hoje que o temporário é para uma
atividade eventual. Com esse projeto, atividades rotineiras serão desempenhadas
pelos temporários, que substituirão os contratados por tempo indeterminado e que
tem mais estabilidade no emprego”, criticou o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).
A própria reforma trabalhista do governo Temer mantém a limitação atual.
Por outro lado, os dois textos têm semelhanças, como dizer que a responsabilidade
será subsidiária. Assim, o contratante só responderá judicialmente quando o
funcionário esgotar as tentativas de cobrar da contratada – que costuma ter menos
bens para penhorar – as pendências trabalhistas. Trabalhadores defendem a
responsabilidade solidária, em que a contratante é acionada a qualquer momento.
Ambos os projetos ainda estabelecem período de “quarentena” para que o temporário
volte a prestar serviços na mesma empresa nesta condição, impedem cláusulas de
reserva que proíbam a contratação direta do funcionário pela contratante após o fim
do acordo e determinam que o salário e jornada serão equivalentes aos dos
funcionários contratados por tempo indeterminado para funções semelhantes.
“Se aprovar mesmo, esse projeto esgota a discussão sobre a da ampliação do tempo
e de outros direitos”, afirmou o relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado
Rogério Marinho (PSDB-RN). O texto do governo Temer ainda está no começo da
tramitação e precisará passar por toda a discussão na Câmara e Senado antes de
seguir para sanção.
A principal mudança no projeto do governo, e que não consta no projeto que será
votado ainda em março, é a permissão para contratação direta dos temporários, sem
necessidade de uma empresa para intermediar essa relação. A matéria de 1998

mantém a exigência já prevista na lei de uma prestadora de serviços mediar o vínculo
entre o temporário e a empresa contratante.
Para o atual relator do projeto de quase 20 anos atrás, deputado Laércio Oliveira (SDSE), vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a contratação
direta é “absurda”. “Isso vai quebrar o setor. Lamento profundamente o governo
apresentar o projeto dessa forma, que vai inclusive fragilizar a relação entre
trabalhador e empresa e estimular a informalidade nesse tipo de contratação”,
afirmou.
Relator da nova reforma, Marinho disse que ainda não tem posição clara sobre a
contratação direta, um dos temas que pode ficar para a comissão especial da Câmara
analisar. “Ainda vou ponderar e ouvir as opiniões nos debates. Mas a própria
Organização Internacional do Trabalho (OIT) diz que a intermediação facilita a
fiscalização”, pontuou.
Empresários visitam Institutos SENAI de Inovação e planejam parcerias em
produtos e processos inovadores
14/03/2017 – Fonte: CNI
Em imersão organizada pelo IEL, grupo de 50 representantes de empresas e
instituições parceiras conheceram centros de pesquisa e desenvolvimento da
rede SENAI, dos institutos Embrapii e da Petrobras em cinco estados

Um grupo de 50 pessoas, formado por representantes de 22 empresas e instituições
parceiras, visitou, entre 6 e 10 de março, as instalações de oito Institutos SENAI de
Inovação e três centros de pesquisa e desenvolvimento de ponta no Rio Grande do
Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro e na Bahia. A visita fez parte da
4ª edição do Programa de Imersão em Ecossistemas de Inovação, organizado pelo
Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
As imersões são realizadas desde o início de 2016 com o objetivo de criar
oportunidades ao empresariado brasileiro de atualização em relação aos temas de
maior relevância para a competitividade de seus negócios, bem como estimular a
cooperação em PD&I no Brasil e no exterior.
O programa, idealizado pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), grupo que
reúne 200 lideranças das maiores empresas brasileiras, já visitou centros de pesquisa
e desenvolvimento nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil.
Nesta edição, foram escolhidos para visita oito centros em São Leopoldo (RS), Joinville
(SC), Curitiba (PR) e Salvador (BA) da rede nacional de 25 Institutos SENAI de
Inovação. A rede foi criada para ser uma ponte entre o meio acadêmico e as
necessidades do empresariado nacional.
Seu foco de atuação é a pesquisa aplicada, o emprego do conhecimento de forma
prática, no desenvolvimento de novos produtos e soluções customizadas para as
empresas e no prazo exigido pelo mercado ou de ideias que geram oportunidades de

negócios. Foram visitados também os Institutos Lactec, em Curitiba, e Tecgraf, no Rio
de Janeiro, credenciados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii) e o Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes), também no Rio.
Na avaliação do diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
Rafael Lucchesi, a imersão vai estimular as empresas participantes a investir cada vez
mais em inovação.
“Nesta visita, temos um conjunto de empresas que estão descobrindo soluções e
serviços que elas importavam ou faziam internamente com custo mais alto, além de
oportunidades que não tinham condições de realizar em suas áreas de
desenvolvimento.
Seguramente, com esta visita, os empresários estão ampliando e instrumentalizando
as estratégias empresariais de inovação”, avaliou Lucchesi, que recepcionou a comitiva
no SENAI-Cimatec, em Salvador, onde estão instalados três Institutos SENAI de
Inovação: em Automação da Produção; em Conformação e União de Materiais e em
Logística.

ROBÔ COLABORATIVO – A série de visitas começou na cidade de São Leopoldo,
onde estão instalados os Institutos SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros,
também unidade Embrapii, e em Soluções Integradas em Metalmecânica. Os
empresários conheceram equipamentos e tecnologias de última geração disponíveis,
como um robô colaborativo sensitivo, que trabalha com seres humanos e possui
sensores que impedem que ele colida com pessoas ou outros robôs.
“O projeto das imersões organizado pelo IEL tem como principal objetivo inspirar os
empresários a tomar a decisão de inovar. Quando eles veem como é a feita a inovação,
as possibilidades de inovar com esses laboratórios, eles voltam para suas empresas e
começam a imaginar de que maneira uma mudança pode ser feita em suas empresas”,
explicou o superintendente nacional do IEL, Paulo Mól, que acompanhou a comitiva na
visita aos centros de pesquisa e desenvolvimento de São Leopoldo.
Em Joinville, a comitiva foi recebida pelo diretor regional do SENAI em Santa Catarina,
Jefferson Gomes, que também é professor do Instituto de Tecnologia Aeronáutica
(ITA). Os visitantes conheceram a estrutura do Instituto SENAI de Inovação em Laser,
o único da América Latina dedicado à pesquisa e desenvolvimento de produtos e
soluções com essa tecnologia.
Tiveram acesso ainda a equipamentos e produtos desenvolvidos no Instituto SENAI de
Inovação em Sistemas de Manufatura, como uma máquina que automatiza o processo
de entrega de cápsulas de café expresso e uma impressora 3D de metais com
tecnologia totalmente nacional – os equipamentos disponíveis no Brasil atualmente
são importados.

Em Curitiba, o grupo visitou o Instituto SENAI de Inovação em Eletroquímica, que já
desenvolveu produtos inovadores como tintas autocicatrizantes e uma bateria lítio-ar,
cuja carga pode durar até 100 dias (as baterias atuais duram cerca de 8h). Conheceu
ainda as pesquisas e produtos desenvolvidos no Instituto Lactec, unidade Embrapii
credenciada para atuar em projetos na área de Eletrônica Embarcada.
No Rio de Janeiro, os empresários puderam conhecer o Tecgraf na PUC-Rio,
credenciada para atuar em projetos na área de Soluções Computacionais em
Engenharia, e o Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes).
INOVAÇÃO GLOBAL – A semana terminou no Campus de Tecnologia e Inovação do
SENAI-Cimatec, em Salvador, um dos mais avançados centros de educação, tecnologia
e inovação do Brasil. Em uma área de 35 mil metros quadrados estão integrados uma
escola técnica, um centro tecnológico e uma faculdade operando de forma conjunta.
Os três Institutos SENAI de Inovação instalados no Cimatec desenvolvem produtos
inovadores de padrão global, como o Flatfish. Robô subaquático autônomo destinado
à inspeção em 3D de dutos de exploração de petróleo e gás em águas profundas, o
equipamento foi financiado pela Shell e pela Embrapii.
No campus, também está instalado o segundo supercomputador mais potente da
América Latina, o Yemoja (Iemanjá no idioma iorubá), utilizado em cálculos para
pesquisas na camada pré-sal. O Cimatec, que também é unidade Embrapii, já
desenvolveu projetos de pesquisa em parceria com empresas e instituições nacionais
e internacionais da ordem de R$ 180 milhões, com mais de 60 patentes registradas.
Após uma maratona de visitas, os participantes da comitiva elogiaram a estrutura e a
competência das equipes dos centros de pesquisa e desenvolvidos conhecidos. “Fiquei
bem contente com que vi durante as visitas, os centros de excelência que temos no
Brasil e como fazem a ponte com as universidades a fim de realmente responder às
demandas no prazo necessário para as empresas”, avaliou a gerente de NPD (New
Product Development) da Avon, Cristiane Miyazato.
Ela é responsável neste momento pela montagem de um centro de pesquisa e
desenvolvimento da empresa no Brasil, que entrará em operação até o fim do ano com
cerca de 50 pessoas. “O centro de pesquisa e desenvolvimento que estamos instalando
no Brasil será o primeiro fora da matriz nos Estados Unidos. Mesmo tendo nossos
pesquisadores, não somos experts em todas as áreas, e por isso é importante ter
parcerias”.
Alguns executivos das empresas integrantes da imersão já aproveitaram para
estabelecer contatos em busca de parcerias com os institutos visitados. “Percebemos
como esses centros estão preparados, não apenas com capital humano como
estruturalmente esses laboratórios estão montados.
Já estabeleci contato com alguns dos institutos para tentarmos firmar uma parceria.
Parceiros como os Institutos do SENAI e outras unidades Embrapii fortalecem a nossa
capacidade de inovar”, explicou o gerente de inovação industrial da Grendene, José
Rocha Gomes Filho.
“O que eu vi de laboratórios, de tecnologia, principalmente das pessoas que estão à
frente dos institutos foi o que mais me surpreendeu, além de já ter identificado
algumas oportunidades de levar para aplicação na minha empresa, especialmente em
relação a nanotecnologia”, contou o vice-presidente industrial da Coteminas, João
Batista Lima. “Eu vim com uma expectativa de apenas conhecer essas estruturas, mas
já levo algumas possibilidades de aplicação imediata.”
De acordo com a diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI),

Gianna Sagazio, os resultados apontados pelos empresários na imersão são
justamente o objetivo da iniciativa idealizada pela MEI. “Estamos na quarta edição das
imersões e já podemos ver os resultados: várias empresas ao terem tido oportunidade
de se inserir em outras realidades, conheceram institutos de ponta e visualizaram
oportunidades que puderam ser agregadas a seus processos de produção e de
governança, entre outros”, explica. “O principal objetivo das imersões é fazer com que
as nossas empresas acessem o estado da arte da tecnologia e da inovação e possam
viabilizar seus projetos”, completa.
No segundo semestre, estão previstas imersões em ecossistemas de inovação nos
Estados Unidos (costa oeste, de 20 a 27 de setembro) e da Suécia, de 23 a 27 de
outubro. “Nos Estados Unidos, por exemplo, vamos visitar uma região reconhecida
como a mais inovadora do país, a Califórnia.
Os empresários vão poder conhecer como a inovação está de fato ocorrendo naquela
região, quais são as habilidades, os pré-requisitos necessários para que a inovação
ocorra e absorver isso para que também seja usado nas empresas no Brasil”, antecipa
a diretora.
Produção industrial cai em 5 dos 14 locais pesquisados em janeiro pelo IBGE
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A produção industrial caiu em cinco dos 14 locais pesquisados na passagem de
dezembro de 2016 para janeiro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal –
Produção Física Regional, divulgada na manhã desta terça-feira, 14, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve alta de 1,0% em São Paulo, o
principal parque industrial do País.
A queda foi puxada por Bahia (-4,3%), Ceará (-3,4%) e Rio Grande do Sul (-3,1%),
locais que registraram taxas positivas no mês anterior: 1,6%, 11,6% e 6,2%,
respectivamente. Também registraram queda Região Nordeste (-1,8%) e Paraná (0,8%).
Registraram alta na produção, além de São Paulo, Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%),
Goiás (2,4%) e Pernambuco (2,1%). Também avançaram Minas Gerais (0,7%), Santa
Catarina (0,6%), Amazonas (0,5%) e Rio de Janeiro (0,3%).
A média da indústria em janeiro ante dezembro foi de uma queda de 0,1%.
Comparação anual
O IBGE informou também que a produção industrial avançou em 12 dos 15 locais
pesquisados em janeiro ante o mesmo mês de 2016. Houve alta de 1,2% em São
Paulo, o principal parque industrial do País.
Pernambuco (14,1%), Espírito Santo (13,4%) e Mato Grosso (13,3%) assinalaram os
avanços mais intensos, segundo o IBGE. As altas nesses locais foram impulsionadas,
em Pernambuco, pelos setores de produtos alimentícios; no Espírito Santo, pela
metalurgia (tubos flexíveis e trefilados de ferro e aço e bobinas a quente de aços ao
carbono) e indústrias extrativas (óleos brutos de petróleo, minérios de ferro e gás
natural); e, em Mato Grosso, também pelo setor de alimentos.
Também registraram alta Goiás (8,5%), Pará (8,2%), Amazonas (7,5%), Santa
Catarina (5,6%), Minas Gerais (4,8%), Rio de Janeiro (4,6%), Paraná (4,1%) e Ceará
(0,4%).
Na contramão, Bahia (-15,5%) apontou o recuo mais elevado em janeiro de 2017,
“pressionado pelo comportamento negativo vindo dos setores de coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel, óleos combustíveis e naftas para

petroquímica), de veículos automotores, reboques e carrocerias (automóveis), de
metalurgia (barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre) e de indústrias
extrativas (minérios de cobre, gás natural e óleos brutos de petróleo)”.
Segundo o IBGE, os demais resultados negativos foram observados no Rio Grande do
Sul (-4,1%) e na região Nordeste (-2,9%).
Na comparação com igual mês do ano anterior, o total do setor industrial brasileiro
teve alta de 1,4% em janeiro.
Cresce importância do mercado externo para a indústria
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
Cresce importância do mercado externo para a indústria

Estudo realizado pela CNI - Confederação Nacional da Indústria revela que cresce a
importância do mercado externo para a indústria brasileira. A parcela exportada da
produção da indústria nacional subiu 14,3%, em 2015, para 16,3% no ano passado.
Ainda segundo o estudo, o indicador acumula aumento de 4,2% frente a 2014, ano de
seu menor percentual desde o início da série em 2003. De acordo com o relatório da
CNI, o aumento do coeficiente de exportação deve-se tanto ao crescimento das
quantidades exportadas como à queda nas vendas domésticas.
Entre os setores cujo coeficiente de exportação teve crescimento mais expressivo no
ano passado estão fumo, madeira, veículos automotores, máquinas e equipamentos,
metalurgia e celulose e papel.
Outro fator apontado pela CNI foi a desvalorização do real, que aumentou a
competitividade do produto brasileiro e estimulou a substituição de produtos
estrangeiros por nacionais. "A preços de 2007, o valor da produção acumulou queda
de 17% entre 2014 e 2016", informa o estudo, feito em parceria com a Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).
A indústria também reduziu o uso de insumos importados. O coeficiente de insumos
industriais importados caiu de 24,7% em 2015 para 23,3% em 2016. Isso é resultado
do aumento de preços das importações.
Somente três dos 23 setores pesquisados aumentaram o uso de insumos industriais
importados entre 2015 e 2016: químicos, farmoquímicos e farmacêuticos e minerais
não metálicos. "Os resultados setoriais revelam diferenças quanto à facilidade em
substituir insumos importados por produção doméstica", analisa a CNI.

O estudo mostra ainda que a receita da indústria com as exportações superou os
gastos com a importação de insumos industriais. O coeficiente de exportações líquidas
subiu de 4,1% em 2015 para 7,4% em 2016. Com isso, o indicador acumula um
aumento de 7,2 pontos percentuais na comparação com 2014.
Faturamento da indústria cresceu 0,7% em janeiro
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
A pesquisa Indicadores Industriais, divulgada na semana passada pela CNI Confederação Nacional da Indústria, mostra que o faturamento da indústria cresceu
0,7% e o rendimento médio do trabalhador aumentou 0,6% em janeiro de 2017 na
comparação com dezembro do ano passado. No mesmo período, o nível de utilização
da capacidade instalada teve alta de 0,5% e alcançou 77,2%.
Os demais indicadores foram negativos. As horas trabalhadas na produção caíram
0,9%, o emprego recuou 0,5% e a massa real de salários teve queda de 1,5% em
janeiro frente a dezembro. "O início de 2017 para a indústria de transformação foi
marcado pela manutenção das dificuldades observadas em 2016", informam os
pesquisadores da NI.
Segundo o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco,
esse quadro mostra que a recessão não foi superada. "Para caracterizar um processo
de retomada da atividade precisaríamos de um maior número de indicadores no campo
positivo ou uma sequência maior de indicadores positivos. No entanto, o que se
observa nos últimos meses são oscilações positivas e negativas do mesmo indicador",
explica Castelo Branco.
Na comparação com janeiro de 2016 todos os indicadores continuam negativos. O
faturamento real teve queda da 6,9%, as horas trabalhadas na produção caíram 2,1%,
o emprego recuou 4,7%, a massa real de salários diminuiu 5,4% e o rendimento médio
real do trabalhador encolheu 0,6%.
SINAIS POSITIVOS - Castelo Branco acrescenta, no entanto, que a atividade industrial
pode melhorar nos próximos meses. Entre os sinais animadores estão a queda
expressiva da inflação e a redução dos juros básicos da economia. "Isso vai melhorar
as condições financeiras das empresas e das famílias, favorecendo o consumo", afirma
o economista.
Metade de empresas do Brasil já sofreu sequestro de sistemas digitais,
segundo pesquisa
14/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Cerca de metade das empresas brasileiras já sofreu algum tipo de ataque em que seus
sistemas de informação foram sequestrados por hackers interessados em obter ganhos
financeiros, segundo pesquisa de uma companhia de segurança de computadores,
divulgada nesta ontem, 13.
De acordo com levantamento da Trend Micro, que ouviu cerca de 300 empresas no
Brasil e mais de 200 em outros países latino-americanos, 51% das empresas

brasileiras disseram ter sido vítimas de um ataque de tipo “ransomware” no ano
passado.
Ransomware é um tipo de software maligno que impede o acesso dos usuários aos
sistemas da empresa vítima. O acesso só é liberado pelos atacantes mediante
pagamento de um resgate. O ataque costuma codificar os dados da vítima, que só
poderá recuperar o acesso se obtiver uma chave de acesso.
A TrendMicro é uma das maiores empresas de segurança de computadoras do mundo,
com presença em mais de 50 países.
“Os casos de ransomware tiveram uma ascensão meteórica no ano passado. O
principal meio de infecção continua sendo o email e o uso de engenharia social, por
isso a necessidade cada vez maior das empresas em conscientizarem os seus
funcionários contra este tipo de ataque”, afirmou em comunicado à imprensa
Franzvitor Fiorim, líder técnico da Trend Micro no Brasil.
“A facilidade para pagamento do resgate em bitcoins (moeda digital) traz um retorno
financeiro para o atacante muito mais rápido do que outras modalidades de crime. A
previsão para 2017 é que o crescimento de ransomware se estabilize, mas métodos
de ataque serão mais diversificados e o risco vai se manter bastante alto”, acrescentou
Fiorim.
O levantamento, realizado no segundo semestre do ano passado, identificou que
dentre os 10 segmentos analisados que foram atacados por ransomware, o setor de
Educação foi o mais afetado (82%), seguido por Governo (59%) e Varejo (57%).
A pesquisa também constatou que as empresas confiam muito nos dados de backup
nos servidores e desktops (80% dos entrevistados) como a principal defesa contra
ransomwares.
“Estes resultados mostram uma aparente desconexão entre a percepção das defesas
de segurança da organização e do número de ataques eficazes de ransomware”,
afirmou a Trend Micro no comunicado. (AR).
Demanda por vacinação dentro de empresas aumenta
14/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Empresas aumentaram a procura por vacinas para seus funcionários neste ano,
segundo o setor.
A Sanofi Pasteur, uma das maiores fornecedoras no país, registrou aumento de 184%
na demanda, em relação ao período de vendas de 2016.
As negociações começam em outubro e vão até meados de março, quando se inicia o
calendário de aplicações, diz Hubert Guarino, diretor-geral do laboratório no Brasil.
"No último ano, com o surto do vírus H1N1, muitas empresas pediram a vacina de
última hora, mas a oferta era limitada. Neste ano, a demanda já está acima do
anterior."

Houve tanto um crescimento no volume de doses compradas pelas companhias que já
eram clientes como um aumento no número de novas interessadas, segundo a Sanofi
Pasteur.
"Após falar com os principais fornecedores, é claro o aumento da procura de vacinas
contra gripe e febre amarela", diz Marcia Bandini, presidente da Anamt (associação de
medicina no trabalho).
A GSK também registrou uma demanda maior, embora não tenha encerrado ainda as
negociações, afirma a diretora Carla Decotelli.
Ao sentir um aumento na procura, o laboratório criou, no fim de 2015, uma divisão de
compra de vacinas para conversar com companhias.
"Nos últimos dois anos, até por causa da crise, a saúde dos empregados se tornou um
ativo estratégico. Empresas precisaram pensar melhor em como retê-los para ter mais
eficiência."
Mercosul busca negociações de acordo de comércio com China e México
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto negocia os detalhes de uma possível aliança com a União Europeia, o
Mercosul busca também cortejar a China e o México. Argentina, Brasil, Uruguai e
Paraguai – sócios fundadores do bloco aduaneiro – concordaram em retomar as
negociações com o gigante asiático, paralisadas há mais de uma década, confirmou a
ministra das Relações Exteriores argentina, Susana Malcorra, em entrevista coletiva
nesta segunda-feira.
“Decidimos, e eu fiquei com o mandato como presidência pro tempore, de avançar
sobre o que havia sido feito com a China. Isso ficou parado em 2004. Estamos
revisando o que ficou pendente nessa ocasião para ver como podemos retomar essa
conversa com a China”, afirmou Malcorra.
Após a sacudida com as mudanças políticas na Argentina e no Brasil, os principais
sócios do bloco que estiveram mais de uma década sob governos de centro-esquerda,
e da suspensão da Venezuela como quinto membro, o Mercosul concentra suas
energias para a conquista de novos mercados. “A China é um país que sem dúvida
tem um papel central no mundo, negá-lo seria absurdo. Parece-nos que o Mercosul
tenha uma oportunidade de um acordo com a China é algo que vale a pena”, disse a
ministra.
O México é outro alvo, já que o grupo pode aproveitar sua eventual ruptura comercial
com os Estados Unidos. “Nesta realidade que tem, o México entendeu que talvez tenha
olhado demasiado para os Estados Unidos e descuidou um pouco o vínculo rumo ao
sul. E como tal é uma oportunidade para todos nós”, afirmou a ministra.
Uma delegação mexicana visitará proximamente Buenos Aires para discutir questões
agrícolas, confirmou Malcorra.
Por outra parte, o Mercosul e a União Europeia estão decididos a cristalizar neste ano
um acordo de livre-comércio longamente negociado. “Há uma grande convicção das
duas partes de que este é o momento para fazer a negociação”, disse a ministra
argentina. “A intenção por parte da União Europeia é tratar de fechar um acordo o
mais rápido possível. Se fosse possível nesse mesmo ano, embora sejamos
conscientes de que terminar todos os detalhes é pouco provável, [mas] avançar pelo
menos em relação ao marco político durante o ano.”

Representantes técnicos dos dois blocos buscarão fechar detalhes sobre o possível
acordo na próxima semana na capital argentina.
O Mercosul também deu recentemente os primeiros passos para um eventual acordo
com a Aliança do Pacífico.
Dilma diz que fez ‘grande burrada’ ao reduzir impostos para empresas
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A presidente cassada Dilma Rousseff insistiu nesta segunda-feira, 13, em declarar que
fez “uma grande burrada” ao reduzir impostos para empresas durante seu mandato.
O comentário foi feito em uma reunião fechada com estudantes brasileiros, em
Genebra. “A cultura no Brasil é a de que é um absurdo pagar imposto. Mas como faz
programa social sem impostos?”, questionou durante o encontro no qual o jornal O
Estado de S. Paulo participou.
Um dia antes, ela já havia indicado que cometeu um “grande erro” ao promover a
desoneração fiscal no País.
Em Genebra para participar de debates e seminários, a brasileira foi questionada se
era capaz de assumir erros e se estava arrependida de alguma decisão que tomou
enquanto foi presidente do Brasil.
“Eu acreditava que, se eu diminuísse impostos, eu teria um aumento de
investimentos”, disse Dilma. “Eu diminuí. Eu me arrependo disso. No lugar de investir,
eles aumentaram a margem de lucro”, afirmou.
Ela voltou a fazer a mesma afirmação quando foi entrevistada neste domingo pela TV
pública suíça, RTS. “Sempre temos de reconhecer erros. Em certos momentos, você
repassa a sua vida. O que eu poderia ter feito diferente”, comentou.
Segundo ela, uma das acusações que foram feitas a ela é de ter mantido uma política
fiscal “mais frágil”.
“Eu errei numa coisa: tentamos fazer que investimentos fossem aumentados. Fiz uma
grande desoneração, brutalmente reduzimos os impostos”, disse. “Ali eu fiz um grande
erro”, avaliou. “Eu acreditava que, se fizéssemos isso, eles iriam investir mais e a coisa
seria melhor. Eu errei”, completou.
Parte de suas políticas chegou a ser condenada na Organização Mundial do Comércio
(OMC), como a redução de IPI para empresas locais.
Sua avaliação, porém, é de que houve uma “subestimação das razões da crise
econômica”.
“Todos sabem que, na metade de 2014, houve queda significativa dos preços das
commodities. Isso afeta a arrecadação do Brasil e nossa balança comercial”, disse,
lembrando a mudança na política monetária dos EUA e ainda o freio na economia
chinesa.

Produção de veículos tem forte alta no 1º bimestre
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

Se as vendas ainda não deram sinais de retomada, a produção de veículos no Brasil
registrou forte alta no primeiro bimestre, segundo o balanço divulgado pela Anfavea
na semana passada. No acumulado foram fabricadas 375,1 mil unidades nos dois
primeiros meses, 28,1% acima das 292,9 mil de igual período do ano passado.
Em fevereiro, a produção somou 200,4 mil unidades, com crescimento de 14,7% sobre
as 174,7 mil de janeiro. Na comparação com fevereiro do ano passado, quando 144,2
mil unidades saíram das linhas de montagem, o resultado é superior em 39%.
No segmento de caminhões a produção também registrou alta. Foram produzidas 5,3
mil unidades, 18,6% acima das 4,5 mil de janeiro e ficou estável na análise com
fevereiro do ano passado. Na soma dos dois primeiros meses do ano foram produzidas
9,8 mil unidades, resultado 3,4% maior das 9,5 mil de igual período do ano passado.
Já as vendas de veículos registraram queda de 6,4%: 282,9 mil unidades
comercializadas nos dois primeiros meses deste ano contra 302,1 mil no ano passado.
Em fevereiro foram negociadas 135,7 mil unidades, 7,8% abaixo das 147,2 mil
vendidas em janeiro e 7,6% menor em relação as 146,8 mil do mesmo período do ano
passado.
Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, os números foram decepcionantes: “Já
imaginávamos um primeiro trimestre difícil, o que está se concretizando. Mas o
resultado de fevereiro surpreendeu negativamente. Começou positivo, mas declinou
no final principalmente devido ao Carnaval no final do mês”.
Exportação das montadoras tem aumento de 46,1%
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

Em valores, as montadoras de veículos instaladas no Brasil ampliaram em 46,1% das
exportações em fevereiro sobre janeiro, alcançando US$ 1,18 bilhão. No encerramento
do primeiro bimestre, houve elevação de 46,4%, totalizando US$ 1,99 bilhão.

Em número de unidades, as exportações em fevereiro ficaram 74,7% acima das
registradas em janeiro (66,3 mil unidades em fevereiro contra 37,9 mil em janeiro).
Na comparação com as 36,4 mil de fevereiro de 2016, a expansão é de 82,2%. No
acumulado deste ano, o resultado das exportações do setor mostra alta de 73,1% com
104,2 mil unidades e 60,2 mil no ano passado.
Porém, se considerados os últimos 12 meses, as vendas externas ainda se mantêm
em baixa de 0,4%.
No mercado interno, porém, houve retração nas vendas de 7,8% em fevereiro na
comparação com janeiro. Foram comercializados 135,7 mil veículos, número 7,6%
menor que o de fevereiro de 2016. No bimestre, os licenciamentos caíram 6,4% e,
nos últimos meses, 16,5%.
Financiamento de veículos novos em fevereiro recua 12,9%, revela Cetip
14/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O financiamento de veículos novos fechou o mês de fevereiro com 117,32 mil
unidades, o que representa uma queda de 12,9% em comparação a igual mês de
2016.
A informação foi apresentada nesta segunda-feira, 13, pela Cetip, que compila os
dados das instituições financeiras que oferecem crédito para aquisição de carros,
caminhões e ônibus.
Em comparação a janeiro deste ano, foi verificada queda de 9,3%, enquanto no
acumulado do ano até fevereiro a variação foi negativa em 11,2% ante o mesmo
período do ano passado.
O financiamento de veículos usados, entretanto, avançou 8,6% na comparação entre
fevereiro deste ano e igual mês em 2016, atingindo 233,92 mil veículos. Quando
confrontado com o volume registrado em janeiro, o resultado representa queda de
14,0%. Já na comparação entre acumulados, houve avanço de 15%,0.
O volume total de financiamentos de automóveis em fevereiro chegou a 351,24 mil
unidades, 0,3% superior ao registrado em fevereiro de 2016. A variação no acumulado
foi positiva em 4,9%, mas foi verificado recuou 12,5% na comparação ante o resultado
de janeiro.
Na categoria de leves, foram financiados 285,65 mil veículos no segundo mês do ano.
O resultado representa uma alta de 3,1% ante o mesmo período em 2016. Em relação
a janeiro, foi apurado recuo de 13,4%. No acumulado do ano, as 615,43 mil unidades
financiadas correspondem a alta de 7,9% ante os dois primeiros meses do ano
passado.
Enquanto isso, os negócios a prazo de motos registraram recuo de 8,8% em fevereiro
ante janeiro, com 52,75 mil unidades. Em relação a fevereiro do ano passado, foi
verificado recuo de 10,6%. Já no acumulado do ano, as 110,60 mil unidades
financiadas indicam um recuo de 6,8% ante igual período do ano anterior.
Entre os pesados, foram financiados 11,82 mil veículos em fevereiro, o que representa
uma queda de 6,0% ante janeiro, recuo de 8,7% ante fevereiro de 2016.
Com 24,4 mil veículos negociados no acumulado do ano até fevereiro via operação de
crédito, houve um recuo de 7,5% na comparação com o acumulado entre janeiro e
fevereiro do ano passado.

Crédito para veículos começa o ano em marcha lenta
14/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Acompanhando a lentidão da demanda de veículos, o total de crédito liberado para a
aquisição de veículos recuou 10% em janeiro na comparação com dezembro, para R$
7,3 bilhões, segundo os dados mais recentes divulgados pela Anef, associação que
reúne os bancos das montadoras no Brasil. Contudo, na comparação com janeiro de
2016, houve aumento de 19,4%.
Deste total, quase a totalidade, cerca de R$ 7,2 bilhões, foi destinada aos
financiamentos, enquanto os R$ 104 milhões restantes foram para o leasing, cujas
operações tiveram queda de 47,2%. De acordo com a entidade, foram R$ 6,6 bilhões
para pessoas físicas e R$ 606 milhões para as jurídicas.
“A queda no volume de negócios já era esperada: janeiro costuma ser um mês fraco
para o comércio de automóveis devido a uma série de fatores como férias escolares,
chegada de despesas sazonais como IPVA, IPTU e outros, como material escolar. Além
disso, muitas pessoas costumam trocar seu veículo em dezembro, aproveitando as
promoções oferecidas pelas concessionárias no fim de ano”, avalia o presidente da
Anef, Gilson Carvalho.
O executivo aponta ainda que o mercado deverá repetir o ritmo de 2016 neste primeiro
semestre, com tendência de leve recuperação na segunda metade do ano. “O nível de
confiança da população deve aumentar diante das medidas adotadas pelo governo.
Por isso, acreditamos que o volume de negócios ainda vai aumentar”, aposta.
Ainda de acordo com os dados da Anef, a taxa de inadimplência registrada em janeiro
ficou estável, sendo 4,6% para pessoas físicas e 3,8% para jurídicas.
Os bancos de montadoras apontam que em janeiro, suas taxas de juros continuaram
menores que as praticadas pelo mercado: ficaram em 23,28% ao ano e 1,76% ao
mês, enquanto os bancos comerciais registraram 26,20% e 1,96%, respectivamente.
Peugeot Citroen compra fábricas da GM na Europa
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
O grupo francês PSA (Peugeot Citroen) anunciou o fechamento de acordo com a
General Motors para a aquisição das marcas europeias Opel e Vauxhall, que
pertenciam a montadora norte-americana, assim como as operações da GM Financial
na Europa. O valor total da operação é de 2,2 bilhões de euros.
Com a aquisição da Opel/Vauxhall, que faturou 17,7 bilhões de euros em 2016, o
Grupo PSA passará a ser a segunda maior montadora europeia, com participação no
mercado de 17%, atrás apenas do grupo Volkswagen.
As atividades automotivas da Opel/Vauxhall serão adquiridas pela PSA por 1,3 bilhão
de euros, incluindo seis fábricas de montagem e seis fábricas de produção de peças,
um centro de engenharia (Rüsselsheim, Alemanha) e cerca de 40 mil funcionários. A
GM conservará seu centro de engenharia de Turim, na Itália.

Com essa operação, o Grupo PSA pretende obter significativa economia de escala e
criar sinergias nas áreas de compras, produção e P&D (estimadas em 1,7 bilhão de
euros por ano até 2026, sendo que parte significativa deve se concretizar até 2020),
que contribuirão para acelerar a recuperação da Opel/Vauxhall.
“Beneficiando-se com a proveitosa parceria concluída com a GM, o Grupo PSA espera
que a Opel/Vauxhall obtenha uma margem operacional corrente de 2% até 2020 e de
6% até 2026, e gere um free cash-flow operacional positivo até 2020”, informa o
grupo francês em comunicado de imprensa.
O Grupo PSA, juntamente com o banco BNP Paribas, adquirirá a totalidade das
atividades europeias da GM Financial através de uma nova empresa conjunta,
constituída em partes iguais, que conservará contabilmente a plataforma e a atual
equipe europeia da GM Financial. O valor desta parte da operação é de 900 milhões
de euros.
PSA e GM já mantinham parceria desde 2012, quando anunciaram plano conjunto para
a produção e desenvolvimento de veículos. A GM, inclusive, chegou a ter participação
de 7% no capital acionário da PSA.
“A GM estará igualmente exposta ao sucesso futuro da entidade combinada através
da detenção de bônus de subscrição de ações PSA”, informa o comunicado de
imprensa, acrescentando que GM e a PSA preveem também colaboração em torno do
desenvolvimento de tecnologias ligadas ao carro elétrico.
Hoje, 14% das ações das PSA pertencem ao governo francês; outros 14% pertencem
à chinesa Dongfeng.
PSA quer expansão em comerciais
14/03/2017 – Fonte: DCI

A PSA Peugeot Citroën quer entrar de forma agressiva em um segmento que o grupo
ainda possui pouca expressão no País: o de veículos comerciais. A estratégia inclui
expandir as vendas no Brasil e dobrar o volume comercializado na América Latina até
2021.
"Apesar de sermos líderes do segmento na Europa, nossas marcas são pouco
conhecidas no País. Mas vamos trabalhar para reverter esse quadro", afirmou nesta
segunda-feira (13) o vice-presidente de veículos utilitários América Latina da PSA,
Frédéric Chapuis.
Em 2016, o grupo vendeu 30 mil veículos utilitários na região. "Até 2021, queremos
emplacar 60 mil unidades", acrescenta o executivo. Ele conta que, no Brasil, a
participação de mercado da PSA no segmento de furgões é de apenas 0,7%. "Sabemos
que nossos competidores são muito fortes e que nós temos um trabalho de longo prazo
a ser feito", destaca Chapuis.

Os principais concorrentes da PSA são a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a Renault,
que possuem a grande maioria do share nas categorias de furgões e vans. A MercedesBenz também atua neste segmento.
"Montaremos uma estrutura voltada especificamente para o negócio de veículos
comerciais", garante Chapuis.
Ele revela que, dentro das concessionárias do grupo já existentes, haverá um espaço
dedicado exclusivamente ao segmento profissional.
"Hoje, estamos em 15 das 25 principais praças do País. Até o final do ano, devemos
estar em todas", destaca.
Chapuis observa ainda que a PSA terá seis modelos de veículos utilitários em sua rede
até o final de 2018. Segundo a companhia, a gama atenderá a todas as categorias. "O
Brasil é um continente e precisa ter uma estrutura dedicada para o segmento",
comenta.
Desafios
O executivo da PSA afirma que um dos principais obstáculos para a empresa,
atualmente, é a crise. "Será um desafio mostrar aos concessionários como é
importante investir no segmento em um momento de profunda retração econômica",
pondera Chapuis.
Ele não prevê crescimento para o setor automotivo em 2017, inclusive no negócio de
veículos comerciais, mas se diz otimista. "O mercado brasileiro vai voltar a crescer e
nós seremos ambiciosos tanto em produtos quanto em serviços."
Máquinas agrícolas mantêm ritmo de crescimento
14/03/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

O setor de máquinas agrícolas e rodoviárias manteve no primeiro bimestre o ritmo de
crescimento verificado desde o ano passado. De acordo com o balanço da Anfavea,
divulgado na semana passada, as vendas no período cresceram 49,9% na comparação
com o mesmo período do ano passado.
Em fevereiro, foram comercializadas 3,2 mil máquinas agrícolas e rodoviárias, o que
representa alta de 16,2% sobre janeiro (quando foram vendidas 2,8 mil) e 33,5%
sobre as 2,4 mil vendidas em fevereiro de 2016.
Já a produção deu um salto de 62,9% no primeiro bimestre de 2017: foram produzidas
7,6 mil unidades contra as 4,7 mil do ano passado. Em fevereiro, saíram das linhas de
montagem 4,6 mil unidades ante as 3,0 mil de janeiro, com alta de 53,8%. Na
comparação com as também 3,0 mil de fevereiro do ano passado, o resultado foi maior
em 52,5%.

O setor também apresentou números positivos no mercado externo: foram exportadas
1,2 mil unidades nos dois primeiros meses do ano contra 958 unidades no mesmo
período do ano passado, com alta de 27%.
Intel faz a maior transação da história no setor de carros autônomos
14/03/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo

Informações em sistema de carro autônomo da Mobileye; aquisição de US$ 15,3 bi
é a maior de Israel
A fabricante norte-americana de chips Intel se tornou a mais recente gigante do Vale
do Silício a fazer uma grande aposta nos carros autônomos, ao investir US$ 15,3
bilhões na aquisição da Mobileye, empresa israelense que fabrica sensores que ajudam
a detectar obstáculos nas ruas.
A transação é a mais cara até o momento no mercado de tecnologia para veículos
autônomos, que vem sendo objeto de forte competição entre grupos como a Waymo
(da Alphabet), Tesla e Uber, bem como de diversas montadoras tradicionais.
A Mobileye fabrica sistemas de segurança visuais, entre os quais câmeras e chips para
automóveis, tomando por base seus algoritmos de aprendizado mecânico, capazes de
detectar pedestres, veículos e sinais de trânsito e de ajudar a facilitar a operação de
veículos autônomos.
Enquanto seu tradicional mercado de processadores para computadores continua a
encolher, a Intel batalha por espaço em categorias emergentes, entre as quais drones,
relógios inteligentes e realidade virtual.
Entre os fabricantes de chips, a Nvidia ganhou vantagem inicial no desenvolvimento
de processadores que ocupam posição central em sistemas autônomos, como o
Autopilot, da Tesla, o que vem forçando seus rivais a correr para recuperar o atraso.
A aquisição da NXP pela Qualcomm por US$ 47 bilhões, em outubro, foi impulsionada
pelo desejo da fabricante de chips para aparelhos móveis de acelerar seu avanço no
setor automotivo. A Samsung pagou US$ 8 bilhões pela fabricante de autopeças
Hartman International, em novembro.
HERE
Em janeiro, a própria Intel pagou centenas de milhões de dólares por uma participação
acionária na Here, produtora de sistemas de mapeamento de alta definição que
antigamente era parte da Nokia, o que lhe oferece mais um dos elementos essenciais
para os carros autônomos.
A Mobileye foi fundada em 1999 por Amnon Shashua, professor de ciência da
computação na Universidade Hebraica, e Ziv Aviram, que hoje é presidente-executivo
da empresa. Sediada em Jerusalém e com 600 funcionários, a companhia fornece
componentes a montadoras.
A transação é a maior aquisição de um grupo israelense por uma companhia
estrangeira nos 69 anos de existência do Estado judaico.

Mineradoras sobreviverão à queda de preços de minério de ferro
14/03/2017 – Fonte: UOL Economia
As maiores mineradoras de minério de ferro do mundo conseguirão resistir à forte
queda projetada para os preços porque a concorrência entre elas para reduzir os
custos de produção baixou muito o ponto de pressão sobre as margens do setor, o
que lhes permite continuar alimentando uma fonte enorme de dinheiro que revigorou
o setor de mineração.
Mais de 90 por cento dos produtores no mercado marítimo global podem gerar lucro
com um preço de referência de US$ 60 por tonelada, disse em entrevista por telefone
Adrian Doyle, consultor sênior da empresa de pesquisa CRU Group em Sidney. A
proporção se compara com cerca de 65 por cento dos fornecedores que eram capazes
de evitar prejuízos com o mesmo preço três anos atrás, disse ele.
"Houve reduções de custos fantásticas em muitas instâncias", e os produtores também
receberam um impulso com a queda dos preços do petróleo, disse Doyle. "Se
pensássemos em um ponto de pressão no qual começaríamos a ver certa tensão no
setor, antes ele ficaria em torno de US$ 60 por tonelada, e agora o teste de estresse
para todas, exceto as principais empresas, está mais perto de US$ 50 a US$ 45 por
tonelada."
O minério de ferro de referência caiu abaixo de US$ 90 por tonelada na semana
passada pela primeira vez desde 10 de fevereiro diante do crescimento da oferta no
mercado marítimo, de 1,4 bilhão de toneladas, e do aumento dos estoques na China.
O minério com 62 por cento de teor ferroso em Qingdao valia US$ 88,26 por tonelada
seca na sexta-feira, segundo a Metal Bulletin. Os preços avançaram para US$ 94,86
por tonelada em 21 de fevereiro, o maior valor desde agosto de 2014. Os futuros em
Dalian dispararam 4,3 por cento nesta segunda-feira, para 684,5 yuans, o valor de
encerramento mais alto desde 3 de março.
Alerta
Produtoras como a BHP Billiton e a Fortescue Metals Group alertaram que os preços
vão recuar depois que elas registraram uma disparada dos lucros no mês passado,
respaldada pela alta dos preços e pelas reduções de custo. A Fortescue, com sede em
Perth, diminuiu seus custos de caixa a menos da metade nos últimos 24 meses, para
cerca de US$ 12,45 por tonelada no trimestre passado, e a BHP os reduziu mais de 25
por cento, para US$ 15,05 por tonelada no segundo semestre do ano passado,
segundo fatos relevantes.
"Todos os fundamentos apontam na direção de uma queda desse preço do minério de
ferro", disse o diretor financeiro da BHP, Peter Beaven, em uma conferência em Sidney
na quinta-feira. "A oferta continua aumentando, particularmente a do Brasil", e o
impacto do estímulo fiscal da China sobre a demanda está diminuindo. O terceiro maior
exportador do mundo está preparado para um "preço do minério de ferro muito mais
baixo".
A brasileira Vale, a maior exportadora, enviará os primeiros carregamentos à China
de sua mina S11D, de US$ 14 bilhões, e seus custos de caixa provavelmente cairão
para menos de US$ 10 por tonelada, segundo o Departamento de Indústria, Inovação
e Ciência da Austrália.
Produtoras rivais, entre elas a Rio Tinto Group, a BHP, a Fortescue e a Roy Hill
Holdings, se manteriam rentáveis com preços inferiores a US$ 50 por tonelada,
afirmou o departamento em um relatório publicado em janeiro.

Bandeira tarifária de energia pode ficar vermelha por mais de 6 meses, diz
ex-Aneel
14/03/2017 – Fonte: UOL Economia
O consumidor de energia elétrica brasileiro pode enfrentar neste ano um período de
mais de seis meses de bandeira tarifária vermelha, com uma menor oferta no sistema
elétrico gerando uma cobrança adicional nas contas, disse à Reuters nesta segundafeira o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Edvaldo Santana.
O cenário deve-se a mais um ano que caminha para precipitações abaixo da média na
região das hidrelétricas brasileiras. As chuvas estão fracas mesmo no período chuvoso,
que vai de novembro a abril, disse Santana, que atualmente preside a Associação
Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace), que reúne
empresas como Braskem, Dow e Alcoa, entre outras.
O acionamento da bandeira vermelha acontece se o preço spot da eletricidade, ou
Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), ultrapassar a casa dos 422 reais por
megawatt-hora.
"O PLD já está em quase 245 reais e ainda estamos no período que se poderia chamar
de chuvas. Podem ser mais de seis meses de bandeira vermelha, a partir de maio",
disse Santana à Reuters.
A bandeira tarifária para março foi definida em amarela, o que representa cobrança
extra de 2 reais a cada 100 kilowatts-hora consumidor. Na bandeira vermelha o
adicional é de 3 reais por Kwh.
O dirigente da Abrace lembrou que desde 2014 as chuvas têm ficado abaixo da média
e dificultado a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, o que faz com que seja
necessário ligar termelétricas, mais caras, para atender à demanda, mesmo em um
momento em que o consumo de energia vem de dois anos seguidos de retração.
"Como os reservatórios não encheram, a tendência é atender a carga com custos
elevados... vamos ter que acostumar a conviver com isso por um bom tempo. Não vai
falar energia, é muito provável que não chegue a esse ponto, mas a energia vai ser
muito cara", afirmou.
O dirigente ressaltou que, enquanto a bandeira vermelha gera custos adicionais para
os consumidores regulados, atendidos por distribuidoras, a elevação do PLD pressiona
para cima também os preços de contratos de energia no mercado livre, onde grandes
clientes negociam o suprimento diretamente com geradores ou comercializadoras.
Contratos de eletricidade que cobrem todo o segundo semestre de 2017 estão sendo
negociados a 260 reais por megawatt-hora, segundo o plataforma de negociação de
contratos BBCE, ante cerca de 160 reais no início de fevereiro.
"Isso onera todo mundo, não é bom para uma economia que está agora pensando em
possibilidade de crescimento... isso pode ser bem dificultado por causa do custo da
energia, tanto no mercado livre quanto no regulado", afirmou Santana.

