15 DE MARÇO DE 2017
Quarta-feira


CURITIBA E REGIÃO AMANHECEM SEM ÔNIBUS EM DIA DE PARALISAÇÃO



PREPARE-SE: MOTORISTAS E COBRADORES DECIDEM ESTENDER GREVE EM CURITIBA



MANIFESTANTES DE DIVERSAS CATEGORIAS SE REÚNEM NA PRAÇA SANTOS
ANDRADE



PROTESTOS PELA CIDADE MARCAM DIA DE PARALISAÇÕES EM CURITIBA



GREVE E PRESSÃO DAS RUAS NÃO VÃO SENSIBILIZAR TEMER, MAS PODEM
INFLUENCIAR

CONGRESSO



BANCÁRIOS TAMBÉM ADEREM À MOBILIZAÇÃO NACIONAL E PARAM AGÊNCIAS



METALÚRGICOS ENGROSSAM GREVE GERAL COM MANIFESTAÇÕES EM FRENTE ÀS
FÁBRICAS



TRABALHADORES PROTESTAM NA FRENTE DE MONTADORAS E FÁBRICAS DA RMC



TRT-PR PROFERE DECISÕES LIMINARES SOBRE A PARALISAÇÃO DOS ÔNIBUS DE
CURITIBA, VALOR DA MULTA FOI MAJORADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA É INVADIDO EM ATO CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA



HISTÓRICO MOSTRA QUE MUDAR CONSTITUIÇÃO É TAREFA DE LONGO PRAZO



ARTIGO: NENHUM PAÍS CRESCEU APENAS CONCEDENDO DIREITOS



GREVE E PRESSÃO DAS RUAS NÃO VÃO SENSIBILIZAR TEMER, MAS PODEM
INFLUENCIAR



CONGRESSO

CNI: REDUÇÃO DE CUSTO É PRINCIPAL FATOR APONTADO POR INDÚSTRIA PARA
TERCEIRIZAÇÃO



REFORMA DA PREVIDÊNCIA TEM 146 EMENDAS AO TEXTO ORIGINAL



GOVERNO DÁ BRONCA EM RELATOR E ENDURECE DISCURSO NA PREVIDÊNCIA



PLANEJAMENTO ESPERA APROVAÇÃO INTEGRAL DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO
1º SEMESTRE



‘SOU APENAS O RELATOR E O RELATOR NÃO TEM QUE TER IDEIAS FIXAS’, DIZ
ARTHUR MAIA



MAIA DIZ QUE IDADE IGUAL PARA HOMENS E MULHERES ATENDE AOS PLEITOS
FEMINISTAS



LÍDER DO PSB DIZ QUE PARTIDO NÃO FECHARÁ QUESTÃO NA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA



MEIRELLES: ‘ACREDITO QUE LISTA DE JANOT NÃO PREJUDICARÁ VOTAÇÃO DA
REFORMA’



RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA QUER QUE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEJA
OPCIONAL



AUMENTO DE IMPOSTOS É A ÚLTIMA “ARMA” DE MEIRELLES PARA CUMPRIR A META
FISCAL



MEIRELLES: REFORMA NÃO ELIMINA DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA, IMPEDE QUE ELE
CRESÇA



VOLUME DE TRANSAÇÕES COM CARTÕES CRESCE 6,3% EM 2016 PARA R$ 1,14
TRI, DIZ



ABECS

BB ANUNCIA NOVA REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS PARA O ROTATIVO DO CARTÃO DE
CRÉDITO



BC DIZ TRABALHAR COM EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA REDUÇÃO DO
ROTATIVO



GRUPO DE TRABALHO VAI AVALIAR O SPREAD BANCÁRIO, DIZ JEREISSATI



ROMBO DA SEGURIDADE SOCIAL PASSA DE 4% DO PIB, DIZ GOVERNO



ANEEL PROMETE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO DINHEIRO COBRADO A MAIS NA CONTA
DE LUZ



BRASIL É ÚNICO DA AMÉRICA COM PERSPECTIVA PESSIMISTA PARA EMPREGO



RECEITA CRIA FORMULÁRIOS DIGITAIS EM REGIME ESPECIAL PARA FACILITAR
EXPORTAÇÕES



PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,8% NO PARANÁ, DIZ IBGE



PESQUISA INDICA MAIOR OTIMISMO DAS EMPRESAS EM CONTRATAR NO SEGUNDO
TRIMESTRE



RENAULT MANIPULOU EMISSÕES DE MOTORES A DIESEL, DIZ RELATÓRIO



RENAULT NEGA QUE VEÍCULOS TENHAM SISTEMA PARA MANIPULAR EMISSÕES



VOLKSWAGEN DEIXA PORTA ABERTA PARA FUSÕES E AQUISIÇÕES



WR-V É HATCH ALTO COM CARA E PREÇO DE SUV



VOLVO PREVÊ MERCADO ESTÁVEL PARA SEUS CARROS



USIMINAS CRIA INSPEÇÃO ADICIONAL PARA AÇO VEICULAR



MONTADORAS PRECISAM DE PARCEIRAS PARA INOVAR, DIZ ACCENTURE



ALIANÇA RENAULT-NISSAN TERÁ DIVISÃO DE COMERCIAIS LEVES



CONSÓRCIOS ANOTAM ALTA DE 3,2% EM JANEIRO



ZF REALIZA SEU 1º FÓRUM DE STARTUPS NA ALEMANHA



COBRE AVANÇA COM GREVES EM MINAS NO CHILE E PERU

CÂMBIO
EM 15/03/2017
Compra

Venda

Dólar

3,162

3,163

Euro

3,361

3,363

Fonte: BACEN

Curitiba e região amanhecem sem ônibus em dia de paralisação
15/03/2017 – Fonte: Rádio CBN Curitiba

Os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região aderiram à paralisação
nacional contra a reforma da Previdência.
Assim, os curitibanos e moradores da região metropolitana começaram essa quartafeira (15/03) sem o serviço de transporte coletivo.
O sindicato que representa a categoria ainda não informou se a paralisação acontece
em 100% das linhas.
Segundo a assessoria do Sindimoc, a URBS queria 80% de frota mínima circulando.
O percentual que os trabalhadores consideraram “fora da realidade”. Motoristas e
cobradores aguardavam uma outra proposta da URBS sobre frota mínima.
Além de motoristas e cobradores de ônibus, outras categorias como professores
estaduais e municipais, bancários, metalúrgicos, garis, funcionários da saúde, além de
trabalhadores de outros setores, também aderiram à mobilização nacional.
Um ato está marcado para começar ainda pela manhã na Praça Santos Andrade, no
centro de Curitiba.

Prepare-se: motoristas e cobradores decidem estender greve em Curitiba
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Paralisação, segundo categoria, começa nesta quarta-feira (15) e segue
por tempo indeterminado; Urbs estuda cadastrar transporte particular

Transporte em Curitiba vai parar por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (15) Daniel
Castellano/Gazeta do Povo
Motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região metropolitana decidiram
estender a greve marcada para esta quarta-feira (15). Sem acordo quanto ao reajuste
dos salários, os trabalhadores param por tempo indeterminado, conforme já haviam
decidido em assembleia no dia 25 de janeiro.
“Na assembleia daquele dia já tínhamos aprovado indicativo. Se não houvesse acordo,
teria paralisação”, afirmou o presidente do sindicato da categoria (Sindimoc),
Anderson Teixeira. A Urbs já entrou com pedido para garantir circulação mínima
durante os dias de greve e também estuda o cadastramento de transporte particular
enquanto os serviços estiverem suspensos.

Greve geral

Nesta quarta, os trabalhadores do transporte coletivo cruzam os braços para apoiar a
paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Depois, a partir de quinta-feira
(16), a greve continua até que haja uma definição sobre a data-base da categoria.
Motoristas e cobradores pedem reajuste de 15% sobre o piso salarial e elevação do
vale-alimentação de R$ 500 para R$ 977. O aumento no valor do vale proposto pelos
trabalhadores é uma tentativa de equiparar o benefício com o recebido pelos demais
funcionários da Urbs que atuam no transporte coletivo.

A oferta do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) é de repor tanto
o salário como o vale-alimentação de acordo com a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), o que representaria 5,43% de reajuste. O Setransp
informou que, por enquanto, não há perspectiva de nova oferta e que, em caso de
multas aplicadas pela Urbs por causa da greve, a entidade vai recorrer.

Frota mínima e transporte particular
A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte público na capital,
informou que a exigência de frota mínima de operação para esta quarta-feira (15)
também vale para os demais dias de paralisação dos motoristas e cobradores.
A empresa pediu à Justiça, nesta segunda (13), que o 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. Até as 10h30 desta terçafeira, ainda não havia uma parecer da Justiça sobre a questão.
A Urbs informou ainda que pode, a partir desta quarta-feira, abrir cadastramento para
o transporte particular na cidade, o que ajudaria a suprir parte da demanda gerada
pela paralisação dos motoristas e cobradores. A medida, contudo, só será definida ao
longo desta quarta.
Manifestantes de diversas categorias se reúnem na Praça Santos Andrade
15/03/2017 – Fonte: Bem Paraná

Professores da rede pública, servidores municipais, trabalhadores do transporte
público, petroleiros e uma série de outras categorias já se concentram na Praça Santos
Andrade, no Centro de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15) em manifestação
da greve geral.
Lá, eles farão um ato e depois devem seguir para a Assembleia Legislativa, no Centro
Cívico, onde vão se reunir com outras categorias contra a Reforma da Previdência.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) e o Sindicato dos
Motoristas e Cobradores (Sindimoc), os protestos na frente das indústrias e das
garagens das empresas de ônibus, reuniram cerca de 32 mil trabalhadores.
Segundo informações da APP-Sindicato, sindicato que representa os professores da
rede estadual, mais de 90% das escolas estaduais estão fechadas nesta quarta (15).
Nas redes municipal de ensino, adesão é 95%, de acordo com o Sindicato dos
Servidores do Magistério (Sismac).

Protestos pela cidade marcam dia de paralisações em Curitiba
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Manifestações ocorreram na região central e na Cidade Industrial e
envolveram diversas categorias

Manifestantes caminham em direção ao Centro Cívico de Curitiba Henry Milleo
O dia nacional de mobilização contra a reforma da Previdência paralisou os setores de
transporte, educação e metalurgia em Curitiba na manhã desta quarta-feira (15). Mas
o período também foi marcado por diversos atos isolados na cidade e por uma
manifestação maior na região central. À tarde, protestos continuam em frente a
empresas na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), onde milhares de metalúrgicos já se
reuniram nas primeiras horas do dia.
De acordo com o sindicato dos metalúrgicos, participaram das mobilizações desta
manhã funcionários da Volvo, Renault, New Holland, Brafer, CNH e Trox. Muitos
trabalhadores aproveitaram para aderir a um abaixo-assinado que pede uma auditoria
no atual sistema da Previdência.
Caminhadas na CIC deixaram o trânsito lento na região, principalmente nas
proximidades da rodovia BR-277. A assessoria de imprensa do sindicato dos
metalúrgicos não divulgou dados separados de participantes por empresa, mas disse
que esses atos, junto com os de motoristas e cobradores, somaram 34 mil pessoas.
No Centro de Curitiba, os pontos de concentração foram as praças 19 de março,
Tiradentes, Nossa Senhora da Salete e Santos Andrade. Nesta última praça, se
reuniram professores da rede municipal e estadual de ensino, que iniciam nesta
quarta-feira uma greve por tempo indeterminado. Na praça Tiradentes, bancários
fecharam o prédio administrativo do Banco do Brasil.
O ato principal – que reúne todas as categorias – ocorre na praça Nossa Senhora da
Salete, no Centro Cívico. Ainda não há uma estimativa de público no local. Os
manifestantes chegaram à praça por volta das 12h15. Na caminhada pela Rua Cândido
de Abreu, eles gritavam palavras de ordem.
Por volta das 11 horas começou uma audiência pública na Assembleia Legislativa do
Paraná. O encontro, que não tem hora para acabar, reúne trabalhadores e deputados
estaduais em um debate sobre a reforma da Previdência no Plenarinho da Alep. No
meio da manhã, trabalhadores de diversas categorias, como saúde, metalurgia e
segurança, formaram uma fila para acompanhar a sessão no local, que tinha vagas
limitadas.

Greve do transporte: Justiça determina frota mínima de 50% em horários de
pico
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Multa diária para o descumprimento da medida em Curitiba é de R$ 50 mil;
sindicato ainda não foi notificado

Terminais amanheceram vazios nesta quarta-feira (15) Jonathan Campos
A Urbs, empresa que administra o sistema de transporte público em Curitiba, obteve
na Justiça do Trabalho, na noite desta terça-feira (14), liminar favorável para
circulação de frota mínima nesta quarta-feira (15), dia de greve geral.
A paralisação, que ocorre desde a madrugada, é contrária à reforma na Previdência,
apresentada pelo governo federal. Além do transporte, outros setores aderiram à
mobilização, como saúde, educação e coleta de lixo.
Segundo a assessoria de imprensa da Urbs, a decisão da juíza Marlene Sugmatsu,
vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), determina a circulação de
50% dos ônibus em horário de pico (das 5h às 9 horas e das 17h às 20 horas) e 40%
nos demais horários.
Inicialmente, a Urbs pedia 80% da frota circulando em horário de pico e 60% nos
demais horários.
A multa diária para o descumprimento da medida é de R$ 50 mil.
O Sindimoc, sindicato dos trabalhadores do setor, ainda não foi notificado sobre a
decisão.
Bancários também aderem à Mobilização Nacional e param agências
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os bancários participam nesta quarta-feira, 15, do Dia Nacional de Paralisação e
Mobilização, contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. Segundo nota enviada
pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, não vão funcionar,
durante todo o dia, agências localizadas nos principais corredores da capital (regiões
com mais concentrações de agências bancárias) e prédios administrativos dos bancos,
como na Avenida Paulista, Faria Lima, região central, entre outros locais.
A partir das 17h, trabalhadores de todas as categorias se concentram no vão livre do
Masp para um grande ato.
“Vamos intensificar as ações com movimentos sociais em todo o país. As reformas da
Previdência e trabalhista e a defesa dos bancos públicos dizem respeito à toda
sociedade”, diz Ivone Maria da Silva, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e região.

Metalúrgicos engrossam greve geral com manifestações em frente às
fábricas
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

Metalúrgicos de Curitiba e região engrossam mobilização nacional contra mudanças
na previdência. Foto: Confraria.
Metalúrgicos de Curitiba e região Metropolitana aderiram ao movimento de greve geral
por também discordarem das reformas trabalhista e previdenciária. Na manhã desta
quarta-feira, milhares de metalúrgicos do Paraná paralisaram suas atividades para
engrossar o movimento, que atinge também o transporte público e as áreas de
educação, limpeza, saúde e bancária.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, categorias filiadas à Força Paraná
em todo o estado, participam da mobilização desde do início madrugada. Nesta
manhã, acontece em Curitiba, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP), uma audiência pública sobre o tema.
A Audiência será realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador do
Campo e da Cidade. A Força Paraná também estará divulgando entre os trabalhadores
o movimento cívico “Todos contra o fim da aposentadoria”, do qual começaram a fazer
parte esta semana.multa diaria de R$ 50 mil. O protesto acontece em frente às fábricas
da Renault, Montelez, Volvo, New Holland e Brafer.
“O objetivo principal desse 15 de março é alertar a população sobre os riscos dessa
reforma proposta pelo governo.
Ninguém nega que a Previdência precisa de ajustes. O que não aceitamos é o governo
querer impor regras que praticamente vão inviabilizar que a grande maioria da
população se aposente. É preciso saber primeiro onde ou com quem está sendo gasto
o dinheiro da Previdência.
É por isso que estamos aderindo ao movimento “Todos contra o fim da aposentadoria”,
para exigir uma auditoria nas contas da Previdência”, diz o presidente da Força Paraná,
Sérgio Butka.
Trabalhadores protestam na frente de montadoras e fábricas da RMC
15/03/2017 – Fonte: Bem Paraná

Milhares de trabalhadores do Paraná paralisaram atividades nesta quarta-feira (15),
para protestar em defesa da aposentadoria e contra a proposta de reforma da
Previdência do governo (PEC 287).

A paralisação faz parte do Dia Nacional de Lutas Contra a Reforma da Previdência,
organizada pela Força Paraná e demais centrais sindicais. Na Grande Curitiba, diversas
montadoras e fábricas amanheceram com protesto de trabalhadores, como Renault,
Volvo, Bosh e New Holland. Os protestos começaram por volta das 6 horas.
Às 10hs, a pedido das centrais e de Frente de Entidades de Carreira Pública no Paraná,
a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador do Campo e da Cidade realiza uma
audiência pública sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP). A Força Paraná também estará divulgando entre os trabalhadores o
movimento cívico “Todos contra o fim da aposentadoria”.
Os demais Sindicatos da central, ligados à indústria, comércio e serviços, também
farão mobilizações recolhendo assinaturas para o abaixo assinado do movimento
“Todos contra o fim da aposentadoria”, para exigir uma auditoria nas contas da
previdência.
Movimento “Todos contra o fim da aposentadoria” inicia abaixo-assinado
Para marcar o dia em defesa da aposentadoria, o movimento “Todos contra o fim da
Aposentadoria” começou, um abaixo-assinado para exigir uma auditoria nas contas da
Previdência Social.
O movimento foi criado há poucos dias, através de uma fanpage na rede social
Facebook e já conta com mais de 150 mil seguidores. Além da população em geral,
várias entidades já apoiam o movimento, entre elas estão a Força Paraná e demais
centrais sindicais, a Frente das Entidades de Carreira Pública no Paraná, Associação
dos Magistrados do Paraná – AMAPAR, Associação Paranaense do Ministério Público –
APMP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná – APEP, Ministério Público do
Trabalho do Paraná – MPT, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do
Paraná – SINDICONTAS, Associação Paranaense dos Juízes Federais – APAJUFE,
Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná, Sindicato
dos Auditores Fiscais do Tribunal de Contas do Paraná – SINDICONTAS, Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal –DS Cutitiba – SINDIFISCO
NACIONAL, Associação Paranaense dos Advogados Públicos, Associação dos
Magistrados do Trabalho da 9ª região – AMATRA 9, Associação dos Defensores Públicos
do Paraná, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – Regional PR – ANPT,
entre outras movimentos e órgãos da sociedade civil organizada.
Além do abaixo assinado e da campanha nas redes sociais, o movimento também
espalhou diversos outdoors alertando a população para o posicionamento dos
deputados federais paranaenses em relação à reforma da Previdência. Os outdoors,
com a chamada
“O voto deles pode acabar com a sua aposentadoria”, estão espalhados em 14 cidades:
Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Cascavel, Apucarana, Arapongas,
Londrina, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Irati, Guarapuava, Pato Branco, Toledo e
Umuarama, principais bases eleitorais de cada deputado.
Com o apoio das entidades, o Movimento também está promovendo “adesivaços” de
carro pelas ruas de Curitiba e veiculando a campanha em emissoras de rádio de todo
o estado. A ideia é espalhar a campanha por todo o Brasil.
Audiência Pública na Assembleia, às 10h
A pedido da Força e da demais centrais, a Frente Parlamentar em Defesa do
Trabalhador do Campo e da Cidade, formada por deputados estaduais, realiza uma
audiência pública sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP). Além dos deputados, a audiência, contará com a participação de
representantes dos trabalhadores, dos órgãos de classe, promotores, entre outras
entidades. A audiência é aberta ao público.

TRT-PR profere decisões liminares sobre a paralisação dos ônibus de
Curitiba, valor da multa foi majorado
15/03/2017 – Fonte: TRT/PR
TRT-PR profere decisões liminares sobre a paralisação dos ônibus de Curitiba, valor da
multa foi majorado
A desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu, vice-presidente do Tribunal
Regional do Trabalho do Paraná, proferiu na madrugada desta quarta-feira decisões
liminares em ações relativas à paralisação dos motoristas e cobradores do transporte
público de Curitiba. Nos dois processos, ficou deferido que a circulação da frota de
ônibus deve obedecer ao percentual mínimo de 50% nos horários de pico (5h às 9h e
17h às20h). Nos demais horários, 40% dos veículos deve permanecer em circulação.
Em nova decisão liminar, a multa por descumprimento foi elevada para R$ 100 mil por
hora, já que foi verificado que os percentuais mínimos definidos pela Justiça do
Trabalho não foram cumpridos. Inicialmente o valor era de R$ 50 mil. A vicepresidente do TRT-PR destaca que o serviço de transporte público coletivo é um dos
serviços essenciais definidos pela Lei de Greve (Lei 7.783/1989). Persistindo a
paralisação, será analisada a necessidade de realização de audiência de dissídio de
greve na Sede do TRT-PR.
As ações foram ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Urbanização
de Curitiba S.A. (URBS), sociedade de economia mista que é a gestora do transporte
público de Curitiba.
Veja AQUI a decisão no processo ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
Veja AQUI a decisão no processo ajuizado pela Urbanização de Curitiba S.A. (URBS).
Veja AQUI o despacho que aumentou a multa por descumprimento para R$ 100 mil
por hora
Confira AQUI decisão do TRT-PR em Ação Civil Pública movida pela Associação
Comercial do Paraná acerca da paralisação do transporte público em Curitiba.
Ministério da Fazenda é invadido em ato contra reforma da Previdência
15/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Manifestantes contrários à reforma da Previdência da Via Campesina Brasil e do MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) invadiram na madrugada desta
quarta-feira (15) o prédio do Ministério da Fazenda na Esplanada dos Ministérios.
Nota divulgada pela assessoria de imprensa do MST afirma que mais de 1.500 pessoas
teriam invadido o prédio, onde uma faixa contrária à reforma foi colocada. A Polícia
não informou quantos manifestantes estão no local.

A comunicação do Ministério da Fazenda confirmou que o prédio foi invadido por volta
das 5h desta quarta, após as portas do prédio terem sido quebradas, e que nenhum
funcionário pode entrar.
O ministro Henrique Meirelles transferiu parte de sua agenda da manhã, como uma
reunião com o presidente mundial do CitiGroup, Michael Corbat, para a Esaf (Escola
de Administração Fazendária), onde tem o primeiro compromisso do dia em reunião
extraordinária do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).
"A perda de direitos e os retrocessos promovidos pelo governo Temer são os principais
motivadores da ocupação, que tem sua centralidade na luta contra a reforma da
Previdência, enviada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado", diz
trecho da nota divulgada pelo movimento.
"O governo alega que existe um rombo na previdência fiscal, o que já foi desmentido
pelo Dieese e também por especialistas em auditoria, como a Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil".
De acordo com o MST, a ocupação foi realizada por movimentos da Via Campesina
Brasil, MST, MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e MMC (Movimento das
Mulheres Camponesas), entre outros.
Histórico mostra que mudar Constituição é tarefa de longo prazo
15/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Edição da Constituição de 1988 é impressa na gráfica do Senado
A expectativa do governo e do mercado financeiro é que a reforma da Previdência
ganhe o aval do Congresso nos próximos meses.
Um estudo do banco Credit Suisse mostra que, caso se concretize, esse cenário será
uma exceção estatística, com tramitação muito mais rápida que a normalmente
registrada para mudanças desse tipo, que alteram a Constituição.
O banco analisou a evolução das mais 3.000 propostas de emendas constitucionais
apresentadas desde 1988.
Concluiu que apenas uma fração delas —entre 2% e 4% do total dependendo do
governo— é aprovada. E que, quando isso ocorre, o tempo médio de tramitação no
Congresso é de 45 meses, 35 na Câmara e dez no Senado.
Isso é bem mais do que o dobro dos 13 meses que a reforma da Previdência —enviada
ao Congresso em dezembro passado— precisa para ser aprovada até o fim de 2017.
Apenas seis propostas de emenda constitucional passaram com sucesso pelo
Congresso de forma tão rápida desde 2005, quando o cenário de fragmentação
política, com número muito elevado de partidos, começou a se acentuar.

Uma delas foi a que estabeleceu a adoção de um teto para a expansão dos gastos
públicos, aprovada em seis meses no ano passado.
Isso indica que a ampla base de apoio ao governo Temer no Congresso e a percepção
de urgência de ajuste das contas públicas, exacerbada pela crise, também podem
contribuir para a tramitação célere da reforma da Previdência.
Segundo Paulo Coutinho, economista do Credit Suisse, o ritmo de progresso até agora
tem sido muito bom. "A proposta foi aprovada muito rapidamente na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), ainda em dezembro."
Mas ele ressalta que isso não é garantia de que todo o processo de tramitação será
veloz. "Essa reforma é muito abrangente, mexe com praticamente todos os
benefícios."
A reforma da Previdência é vista por economistas e investidores como crucial para a
solvência do governo.
As despesas com o pagamento de aposentadorias e outros benefícios têm aumentado
a um ritmo rápido, causando um rombo significativo nas contas públicas.
Por isso, as mudanças de regras —como a adoção de uma idade mínima de 65 anos
para a aposentadoria e a proibição do acúmulo de pensão por morte e aposentadoria—
são consideradas urgentes.
PASSADO DE MUDANÇAS
Nas últimas décadas, ocorreram duas reformas que mexeram na Previdência Social.
A mais abrangente foi aprovada na gestão de Fernando Henrique e sua tramitação se
estendeu por 45 meses. No governo Lula houve alterações, menos amplas, que
demoraram mais de sete meses para serem aprovadas.
Artigo: Nenhum país cresceu apenas concedendo direitos
15/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Constituição Federal de 1988 aponta para a construção de uma sociedade civilizada,
mas contém ambiguidades que estão na base daterrível judicialização que está
contribuindo fortemente para a confusão instalada na República. Tomemos o capítulo
dois (dos Direitos Sociais, artigo sexto, que já sofreu duas emendas). Ele afirma:
"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a Previdência Social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".
Os "direitos" têm seis artigos (do 6º ao 11º), ocupando três páginas. No índice de
"assuntos" anexo à Constituição, os "direitos" ocupam também três páginas. O curioso
é que de tal índice não constam as entradas "deveres" ou obrigações". Em poucas
palavras, os "direitos", aparentemente, não exigem qualquer contrapartida dos

cidadãos, mas como são "direitos", podem ser buscados diretamente no Poder
Judiciário.
Isso pressupõe que o Estado dispõe de recursos infinitos, um maná caído do céu.
Quando o Judiciário decide quem vai ter assistência à saúde ou aposentadoria especial,
ele está, de fato e ao mesmo tempo, cortando "direitos" do cidadão comum, uma vez
que os recursos totais atribuídos à saúde e à aposentadoria foram fixados no
Orçamento pelo Poder competente – o Legislativo.
O ponto fundamental é saber o que se deveria esperar do cidadão, da produtividade
do qual devem sair os recursos para atender os "direitos" do artigo sexto. Sem essa
definição, a judicialização no máximo pode gerar "direitos abstratos": transferências
voluntaristas e arbitrárias entre cidadãos que beneficiam uns em detrimento de outros.
O produto interno bruto (PIB), isto é, a disponibilidade de bens e serviços à disposição
da sociedade, é matematicamente igual ao número de trabalhadores empregados
multiplicado pela sua produtividade média.
Esta depende do capital à disposição de cada trabalhador, ou seja, da quantidade de
trabalho passado destinado à produção de bens de capital e, portanto, não disponível
para consumo. Como os "direitos" judicializados não a aumentam, eles apenas fazem
crescer a desigualdade entre os cidadãos.
Nenhum país cresceu só concedendo "direitos". Todos cresceram e transformaram os
"direitos" abstratos em concretos, com um aumento persistente da produtividade
média do trabalho dos seus membros.
É cada vez mais necessário convocar um concílio dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, para chamar-lhes a atenção para os limites físicos implícitos nos "desejos"
do "livrinho".
(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é
economista e ex-deputado federal).
Greve e pressão das ruas não vão sensibilizar Temer, mas podem influenciar
Congresso
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Peemedebista depende das reformas trabalhista e da Previdência para buscar
legitimidade no cargo de presidente da República
Centenas de categorias entrarão em greve nesta quarta-feira (15) em protestos por
todo o Brasil contra as reformas trabalhista e da Previdência, mas, ainda que reúnam
milhares, não sensibilizarão o governo de Michel Temer a recuar nas propostas.
A tendência é que a força das ruas cause um impacto indireto, pressionando
parlamentares a se posicionarem contra mudanças radicais nos direitos hoje vigentes.
O fato é que Temer precisa implementar mudanças nas finanças públicas do país, sob
pena de não ter bandeira alguma no mandato conquistado via impeachment de Dilma
Rousseff.
“Desde que se estabeleceu, o governo Temer usou o discurso das reformas como
fundamento para buscar legitimidade, então não há como se afastar dessa imagem de
reformista”, observa Luís Felipe da Graça, professor do Departamento de Sociologia e
Política da UFSC.

Greve geral

Caso as manifestações se mostrem grandes e fortes por todo o país, serão os
deputados e senadores que tentarão suavizar as propostas. “Pode ser que o governo
já tenha previsto as dificuldades de tramitação e por isso tenha sugerido medidas
duras, que cairiam depois”, observa o professor da UFSC.
A despeito das críticas e da baixa popularidade, com só 10% de aprovação, Temer
tem se mostrado otimista com o andamento das reformas. Para o cientista político
Geraldo Tadeu Monteiro, professor na UERJ, esse posicionamento não vai mudar. “Ele
não vai convocar uma coletiva para demonstrar preocupação, e, por outro lado, usa
as armas que têm: canetas, cargos e dinheiro para parlamentares”, observa.
Para deputados e senadores, que enfrentarão eleições em 2018, a situação é outra.
“Os parlamentares vão suavizar a proposta e retirar os dispositivos mais polêmicos”,
prevê Monteiro. No Paraná, por exemplo, foram instalados outdoors com o nome de
deputados da base de Temer, pedindo que a população os pressione a mudar de ideia.
O cientista político pondera que Temer fez uma aposta muito alta. “É um governo com
baixa legitimidade, apoiado em uma base política que se tornou alvo da Lava Jato, e
que está governando um país com desemprego alto e expectativa do PIB abaixo de
1% para 2017”, observa Monteiro.
26 de março
Há outras manifestações programadas para 26 de março, mas com outro foco: pelo
fim do foro privilegiado e contra as propostas de anistia do caixa 2. Monteiro avalia
que os grupos responsáveis, o Vem pra Rua e o MBL não têm interesse em criar um
“Fora Temer”, e que por isso a situação atual difere bastante daquela vivida por Dilma
um ano atrás.
Por outro lado, na opinião de Graça, é difícil Temer passar incólume. “O combate à
corrupção foca todo o corpo político brasileiro, e Temer é um presidente que tem
respaldo forte nesse grupo. Difícil ele se salvar da identificação com o corpo político
que está sendo degenerado”, afirma.
Agenda
Os assessores de Michel Temer têm buscado uma agenda positiva para associar a
imagem do peemedebista ao crescimento econômico. A liberação do saque do FGTS é
um exemplo. Na semana passada, Temer foi ao Nordeste para inaugurar parte da obra
de transposição do Rio São Francisco, obra iniciada na gestão de Lula. Na sexta-feira,
ele estará em Santa Catarina para evento de entrega de unidades do Minha Casa,
Minha Vida.
Otimismo
Nos bastidores, Michel Temer tenta minimizar a pressão sobre parlamentares. Gosta
de lembrar que ele próprio, depois de ser relator da reforma da Previdência da gestão
de FHC, triplicou a votação para deputado federal, a despeito dos comentários de que
não seria reeleito ao propor medidas impopulares.
Ele também mostra análises estrangeiras mais otimistas com o desempenho da
economia brasileira. Ele tem repetido que a oposição “minguou”, que a tese do golpe

“se desfez”, que a economia “deu certo, até num prazo recorde” e que o governo
avançou na área social.
Veja os atos previstos e as estratégias do governo
Dia Nacional de Luta
- Protestos estão marcados para este 15 de março nas principais capitais do Brasil.
Educadores devem cruzar os braços em todo o país, mas em muitas cidades vão
ganhar reforço de outras categorias, como motoristas de ônibus, garis, carteiros,
metalúrgicos, metroviários, servidores públicos federais e estaduais de vários órgãos.
Reivindicações locais também estão na pauta dos manifestantes.
- Os atos estão sendo organizados por diversos sindicatos, que resolveram se unir
contra as reformas trabalhista e da previdência: CUT, Força Sindical, UGT (União Geral
dos Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), CTB (Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e Intersindical (Instrumento de Luta e
Organização da Classe Trabalhadora).
- Há outros protestos marcados para o dia 26 de março, promovidos pelo Vem pra Rua
e pelo Movimento Brasil Livre (MBL). Nos dois casos, porém, o foco é o fim do foro
privilegiado, em defesa da Lava Jato e contra as medidas do Congresso de anistiar
caixa 2 ou outros crimes eleitorais.
- Se Michel Temer se colocar contra o interesse do grande público, poderá sofrer revés
e perder apoio parlamentar para fazer as reformas.
Estratégia do governo
- O Planalto tem investido na comunicação com o grande público para mostrar a
importância das reformas.
- Outra frente de ação é o toma-lá-dá-cá com o Congresso: o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, disse no dia 8 de março que, sem a reforma da Previdência, não
haverá dinheiro para pagar emendas.
- A disputa eleitoral de 2018 favorece a aprovação das reformas: quem quer que seja
eleito para a Presidência terá mais chance de sucesso se as duas propostas já tiverem
sido aprovadas; a discussão está na profundidade das mudanças.
Agravante
- A greve geral coincide com a expectativa da denúncia da Procuradoria-Geral da
República contra cerca de 200 políticos, o que pode elevar o mau-humor da população
contra parlamentares e as reformas que estão pautadas.
CNI: redução de custo é principal fator apontado por indústria para
terceirização
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
As empresas industriais (indústria de transformação, extrativa e construção) utilizam
serviços terceirizados, principalmente, para reduzirem os custos. Esse é um dos
resultados da Sondagem Especial sobre Terceirização realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) em 2016 e divulgada nesta terça-feira, 14. Segundo a
pesquisa, 88,9% das empresas afirmam contratar serviços terceirizados com esse fim
de reduzir custos.
A entidade avalia que a redução de custo não está relacionada com diminuição de
salários e de custos trabalhistas. “Na verdade, o custo menor é resultado da otimização

do processo produtivo, que implica em ganhos de eficiência, melhor aproveitamento
de insumos e ganhos de escala em processo fabril”, diz a CNI.
A Sondagem revela que aproximadamente 63,1% das empresas industriais utilizam a
terceirização. O porcentual é um pouco menor que o verificado na primeira pesquisa
realizada pela CNI sobre o tema, em 2014, quando 69,7% da indústria usavam esse
tipo de serviço. “Um dos fatores que pode explicar a redução no uso desses serviços
é a fraca atividade econômica”, destaca a CNI.
Segundo o levantamento, o tipo de serviço mais utilizado pelas empresas que
terceirizam é o relacionado à segurança e/ou vigilância e serviços especializados como
logística e montagem de equipamentos.
A Sondagem também revela que 21,8% das empresas planejam aumentar a
terceirização nos próximos anos. A indústria da construção é o segmento com maior
intenção de aumento da utilização de serviços terceirizados (24%).
Obstáculos
Para 67,6% da indústria, a insegurança jurídica e possíveis passivos trabalhistas são
as maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que contratam serviços terceirizados.
Esse porcentual chega a 72,4% das empresas da indústria da construção. “É
importante destacar que a insegurança jurídica ganhou importância desde a última
pesquisa, com aumento de 7,8 pontos porcentuais”, diz a CNI.
O segundo item apontado como obstáculo à terceirização é a qualidade menor que o
esperado, que foi assinalado por 33,5% das empresas. Em terceiro lugar, com 32,6%,
está o problema de custos maiores que o esperado e, em quarto lugar, com 31,2%, a
fiscalização trabalhista também é apontada como um obstáculo.
O projeto que regulamenta a terceirização está para ser apreciado pela Câmara dos
Deputados. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou a votação
da matéria para o dia 21 de março, terça-feira da próxima semana.
O atraso na votação, segundo justificou Maia ao Broadcast (serviço de notícias em
tempo real do Grupo Estado) na semana passada, deve-se ao fato de que a negociação
sobre as garantias aos trabalhadores ainda não foi concluída com as centrais sindicais.
A Sondagem ouviu 3.048 empresas, sendo 1.196 pequenas, 1.152 médias e 698
grandes, no período de 3 a 14 de outubro de 2016.
Reforma da Previdência tem 146 emendas ao texto original
15/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Henrique Meirelles (Fazenda) apresenta os principais pontos da reforma para
deputados do PSB
Na tentativa de evitar mudanças no projeto de reforma previdenciária, o governo
Michel Temer cobrou nesta terça-feira (14) que o relator da proposta, deputado Arthur
Oliveira Maia (PPS-BA), evite se posicionar publicamente contra a iniciativa enviada
pelo Palácio do Planalto.

A cobrança também foi direcionada ao líder da maioria, deputado Lelo Coimbra (PMDBES), que assinou ao menos 25 das 146 emendas que alteraram a proposta.
Durante reunião com a base aliada, realizada pela manhã no Planalto, foi repassada a
orientação de que os parlamentares governistas não podem tratar "de maneira
negativa" o texto governamental e que é preciso unificar o discurso "para evitar
ruídos".
A exposição foi feita pelo líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), e
chancelada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A bronca não foi nominal, mas,
segundo auxiliares presidenciais, foi direcionada ao relator.
Na semana passada, Arthur Maia admitiu que o texto não será aprovado pelo
Congresso da forma original, o que irritou o presidente.
O relator reagiu e lembrou que, apesar de ter comparecido à primeira audiência da
comissão da proposta, Padilha foi embora logo após sua apresentação. Oposicionistas
reclamaram da ausência do peemedebista e argumentaram que nem o ministro queria
defender a reforma.
Nas palavras de um assessor presidencial, o objetivo é criar "a menor margem possível
de mudança". A ordem é que a negociação sobre eventuais concessões seja feita
apenas no fim deste mês e sem declarações públicas. Os parlamentares tinham até
esta terça-feira para protocolar as sugestões de mudanças.
EMENDAS
Com as 146 emendas ao texto original, enviado pelo presidente Michel Temer em
dezembro, os parlamentares, inclusive da base aliada, querem alterações em pontos
centrais da proposta, como a regra de transição, a aposentadoria rural, a idade mínima
e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência
com renda de até 25% do salário mínimo.
Agora, caberá ao relator analisar as sugestões e agregar ou não ao parecer dele. Ele
prevê a apresentação do relatório para a primeira semana de abril.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que, até o fim de abril, a
Câmara deve votar o texto. O governo espera a aprovação da PEC, nas duas casas,
até o fim do semestre.
CAMPANHA NA TV
Em reação às críticas na base aliada sobre a estratégia de comunicação, o Palácio do
Planalto reformulará a campanha televisiva em defesa da reforma e irá intensificar
vídeos nas redes sociais.
Para congressistas, tem faltado ao governo adotar uma posição mais incisiva e que
rebata o discurso da oposição, que contesta a tese sobre o aumento do rombo
previdenciário e critica a necessidade de contribuir por 49 anos para ter o benefício
integral.
O objetivo da nova campanha será explicar a proposta de uma maneira mais didática
e abordar esses dois pontos, que têm servido de munição a siglas de oposição.
No encontro desta terça, líderes da base aliada cobraram que o governo dê mais dados
e argumentos para que eles defendam a reforma.
Na saída da reunião, Arthur Maia disse ter certeza que a reforma será aprovada.

Governo dá bronca em relator e endurece discurso na Previdência
15/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em estratégia para evitar mudanças na proposta original, o governo Michel Temer
cobrou nesta terça-feira (14) que o relator da reforma previdenciária, Arthur Oliveira
Maia (PPS-BA), evite se posicionar publicamente contra a iniciativa enviada pelo
Palácio do Planalto.
Durante reunião com a base aliada, realizada pela manhã no Palácio do Planalto, foi
repassada a orientação que os parlamentares governistas não podem "falar de
maneira negativa" do texto governamental e que é necessário unificar o discurso "para
evitar ruídos" na discussão da proposta.
O discurso foi feito pelo líder do governo no Congresso Nacional, André Moura (PSCSE), e chancelado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A bronca não foi nominal,
mas, segundo auxilares presidenciais, foi direcionada ao relator.
Na semana passada, Arthur Maia admitiu que o texto não será aprovado pelo
Congresso Nacional da forma original, o que irritou o presidente. A cobrança também
foi direcionada ao líder da maioria, Lelo Coimbra (PMDB-ES), que assinou ao menos
25 emendas que alteraram a proposta.
Segundo relatos, o relator reagiu e lembrou que, apesar de ter comparecido à primeira
audiência da comissão da proposta, Padilha foi embora logo após sua apresentação e
não ouviu os questionamentos dos parlamentares, o que ficou a cargo do secretário
de Previdência, Marcelo Caetano.
Na ocasião, parlamentares da oposição reclamaram da ausência do peemedebista e
argumentaram que nem mesmo o ministro queria defender a reforma previdenciária.
Com reclamações da própria base aliada sobre a dificuldade de defender os principais
pontos da reforma, o governo peemedebista decidiu endurecer o discurso e defender
exaustivamente que seja aprovado o texto original.
A ideia é repetir a posição da equipe econômica, de que é necessário manter o texto
como está. A intenção do Palácio do Planalto é não ceder no início da tramitação, para
manter o texto o mais fiel possível.
Nas palavras de um assessor presidencial, o objetivo é criar "a menor margem possível
de mudança". A ordem é que a negociação sobre eventuais concessões seja feita
apenas no final de março e sem declarações públicas.
Os pontos cruciais da reforma são alterados por emendas sugeridas por parlamentares
da base e da oposição. Os parlamentares têm até esta terça-feira (14) para protocolar
na comissão as sugestões de mudanças, que já se aproximam de 70.
Elas alteram regras da idade mínima, de transição, da aposentadoria rural e do BPC
(Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência com
renda familiar per capita de até 25% do salário mínimo.
CAMPANHA
Em reação às críticas na base aliada sobre a estratégia de comunicação, o Palácio do
Planalto reformulará a campanha televisiva em defesa da reforma e irá intensificar
vídeos nas redes sociais.
Para deputados e senadores, tem faltado ao governo peemedebista adotar uma
postura mais incisiva e que rebata o discurso de grupos de oposição, os quais
contestam a tese sobre o aumento do rombo previdenciário e criticam a necessidade
de contribuição de 49 anos para ter direito ao benefício integral.

O objetivo da nova campanha será explicar a proposta de uma maneira mais didática
à população e abordar os dois pontos que têm servido de munição a siglas de oposição.
Além disso, o Palácio do Planalto irá distribuir nova cartilha sobre os pontos da
proposta à base aliada, na tentativa de municiá-la.
No encontro desta terça-feira (14), líderes da base aliada cobraram que o governo dê
mais dados e argumentos para que eles defendam a reforma.
Na saída da reunião, o relator disse ter certeza que a reforma será aprovada e que as
mudanças fazem parte da "normalidade".
"Se vai ter um ou outro ajuste, um ou outro aperfeiçoamento, isso faz parte da
normalidade, não tem nada que não esteja dentro do que esperávamos. [...] Não tem
por que acharmos que mudanças podem desfigurar a Previdência, a reforma, ou que
vão acontecer mudanças que desfigurem a reforma", disse.
O relator afirmou que apresentará seu parecer na primeira semana de abril e avalia
que, mesmo nesse prazo, é possível aprovar o texto na comissão ainda no mês de
abril. No início do ano, ele chegou a prever o relatório para março, mas o calendário
foi alterado depois de a oposição conseguir emplacar mais audiências públicas.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou, na manhã desta terça-feira,
falar em mudanças no texto original. "O texto que veio do governo é o texto que
precisa ser aprovado e é o texto que vai garantir, no futuro, os pagamentos dos
aposentados e vai levar o Brasil a um crescimento econômico muito forte", disse.
Rodrigo Maia disse que, se o Congresso Nacional "começar a dilapidar a reforma da
Previdência", os efeitos do texto podem se tornar inócuos.
Planejamento espera aprovação integral da reforma da Previdência no 1º
semestre
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O assessor especial do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima, disse que o
calendário com que o governo trabalha para a aprovação integral da reforma da
Previdência está mantido, mesmo com a expectativa de a divulgação das delações da
Odebrecht retardarem o trabalho no Congresso Nacional. “Continuamos trabalhando
com a aprovação integral no Congresso Nacional no primeiro semestre”, afirmou.
O governo aproveitou a divulgação do balanço da seguridade social, que apontou um
rombo de R$ 258,7 bilhões, para rebater vídeos e argumentos contrários à reforma da
Previdência, muitos divulgados em redes sociais. “Estamos no meio de uma guerra de
comunicação em que algumas mentiras acabam prevalecendo”, afirmou o assessor.
Lima contestou as contas de entidades – como a Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita (Anfip) – que afirmam que a Previdência é, na verdade,
superavitária. De acordo com Lima, as contas da entidade não estão de acordo com a
Constituição e incluem nas receitas renúncias com desoneração e valores
desvinculados pela Desvinculação de Receitas da União (DRU), e por outro lado,
excluem das despesas gastos com inativos e com ativos da área de Saúde.
“Eles inflam as suas receitas e reduzem a despesa retirando gastos que estão
ancorados na Constituição”, afirmou. “Qualquer alternativa é uma forma de fugir do
debate, especialmente por aqueles que são os mais afetados, que são os servidores
públicos”.

O Planejamento enviará o material com dados da seguridade social para deputados e
senadores e municiará lideranças nas discussões da Previdência. “A reforma da
Previdência não é dura, é necessária”, completou Lima.
O secretário de Orçamento Federal, George Soares, reforçou o argumento de que o
aumento das despesas da Previdência se tornará insustentável ao longo do tempo.
Entre 2000 e 2016, há um crescimento de 8 pontos porcentuais na participação das
despesas do regime geral de Previdência na seguridade social.
O secretário apresentou dados que mostram que haveria déficit da seguridade social
mesmo sem a desvinculação de receitas – ou seja, se todas as contribuições
originalmente criadas para financiar a seguridade social fossem destinadas para esse
fim.
Déficit
O Planejamento atribui o crescimento do déficit da seguridade social a um aumento
no número de beneficiários, do valor dos benefícios e da longevidade. “Estamos
incluindo mais pessoas, por mais tempo e com valor maior”, afirmou.
De acordo com Soares, o aumento do déficit da Previdência foi impactado pela queda
de receitas, mas existira independentemente da recessão. “A recessão foi gerada por
desequilíbrio fiscal que advém em parte da Previdência”, completou.
Eles ressaltaram que a reforma não é no curto prazo e que as despesas com a
Previdência continuarão crescendo mesmo com as mudanças. Atualmente, o regime
próprio, geral e os Benefícios de Prestação Continuada ocupam 56% das despesas da
União. Mesmo com a reforma, esse montante subirá para 66% em 10 anos. Sem
qualquer mudança, porém, iria a 82% no mesmo prazo.
Lima disse que a reforma é isonômica e atingirá todos, inclusive militares. “Estamos
discutindo a reestruturação do plano de carreira dos militares”, afirmou.
‘Sou apenas o relator e o relator não tem que ter ideias fixas’, diz Arthur Maia
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lideranças do
governo no Congresso, o relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia
(PPS-BA), apresentou uma postura flexível e conciliadora em relação que pretende
incluir no seu parecer. “Eu sou apenas o relator e o relator não tem que ter ideias
fixas”, disse.
“A maior colaboração que o relator pode dar é ser um catalisador para construir uma
linha média”, acrescentou Arthur Maia. “Não tenho por que dizer que eu não aceito
isso ou aquilo, não se trata da cabeça do relator, se trata da cabeça e do pensamento
médio do Congresso, da Câmara e, se possível, até do Senado, para que possamos
fazer um projeto que não tenha que ser modificado no Senado”, comentou.
Em relação à regra de transição apresentada pelo governo, o deputado disse que
pretende discutir propostas alternativas que deverão ser enviadas por outros
parlamentares.
“A regra de transição tem várias alternativas de mudança, porque ficou um desnível
muito abrupto entre quem tem 49 anos e quem tem 50 anos (no caso dos homens).
Há demanda muito forte para que regra de transição seja modificada. E existem várias
propostas em andamento sendo elaboradas, inclusive uma delas é minha. Mas isso
ainda não está definido sobre qual será a alternativa que vamos alcançar nesse
propósito”, afirmou.

O deputado afirmou também que os pontos mais polêmicos já são de conhecimento
de todos os deputados e que, agora, cabe aos líderes das bancadas discutir com seus
colegas para definir se concordam ou não com cada ponto.
Sobre prazo, o relator afirmou que, com a previsão de 14 audiências públicas sobre o
tema na comissão, que serão realizadas até o dia 28, o parecer deverá ser entregue
logo após, entre o fim de março e o começo de abril. Em relação à votação do parecer,
ele preferiu não estabelecer uma previsão. “Ninguém espera aprovar um tema como
esse sem debate acalorado”, disse.
Maia aproveitou a ocasião para reforçar um argumento apresentado na segunda pelo
líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), de que, sem a reforma, o
governo federal não teria condições de bancar a Previdência em 2024. ”Já tem até
data para acabar, segundo apontam os cálculos atuariais”, afirmou.
Além de Padilha e Maia, o encontro desta terça contou com a presença do líder do
governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), o líder do governo no
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro
(PP-BA), o líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra (PMDB-ES), o presidente da
comissão responsável pelo tema na Câmara, Carlos Marun (PMDB-RS), o ministro da
Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e o secretário da Previdência, Marcelo
Caetano. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, era esperado para a reunião,
mas não compareceu.
As conversas fazem parte do esforço de Padilha para acelerar a tramitação da reforma
e recuperar o tempo que perdeu enquanto esteve fora do cargo, durante 21 dias, em
razão de uma licença médica. Ao mesmo tempo, pressionado pelas delações que o
apontam como responsável pelo recebimento de caixa 2 para o PMDB, o ministro, que
voltou aos trabalhos na segunda, busca apoio político para se manter no governo.
Maia diz que idade igual para homens e mulheres atende aos pleitos
feministas
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira,
14, que a idade mínima de aposentadoria igual para homens e mulheres é um pleito
dos movimentos que defendem os mesmos direitos para os dois gêneros. “Esse é um
pleito também das mulheres há muitos anos, que é exatamente não ser tratada de
forma diferente dos homens”, disse.
Para Maia, como as mulheres têm cobrado maior participação no mercado de trabalho,
na política, “o equilíbrio tem que ser para tudo”. Segundo ele, pesquisas mostram que
65% dos brasileiros aprovam essa medida.
“Há um pleito das mulheres de não serem tratadas como apêndice dos homens, então
acho que na hora que o governo caminha para a reforma da Previdência, é obvio que
o correto é que se caminhe para esse equilíbrio, onde mulheres e homens tenham a
mesma idade mínima”, afirmou o deputado.
Esse é um dos pontos polêmicos da reforma, que divide até mesmo movimentos
feministas. Há quem defenda que a equiparação é injusta, porque a realidade hoje da
maioria das mulheres é de dupla jornada, ou seja, além de trabalhar fora, ela também
é responsável pelos afazeres domésticos. Há, porém, quem afirme que, como a
expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens, essa seria uma medida
plausível.
As declarações de Maia foram dadas após participar de uma reunião com líderes da
base aliada, no qual voltou a defender que o texto da reforma da Previdência precisa

ser aprovado sem alterações. O governo tem feito uma campanha de convencimento
dos parlamentares para aprovar a proposta como ela veio do governo. “Se a gente for
começar a dilapidar o texto, os efeitos da reforma daqui a pouco vão ser inócuos”,
disse.
Segundo o presidente da Câmara, mesmo com a resistência da base aliada, será
possível aprovar a reforma no plenário até final de abril. “A proposta é justa, é correta.
O texto que veio do governo é o texto que precisa ser aprovado, porque é o texto que
vai garantir no futuro os pagamentos dos aposentados e vai levar o Brasil a um
crescimento muito forte”, disse.
Líder do PSB diz que partido não fechará questão na reforma da Previdência
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ainda responde às dúvidas da
bancada do PSB sobre a reforma da Previdência em uma reunião fechada, a líder do
partido na Câmara, Tereza Cristina (MS), adiantou que a legenda não fechará questão
para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287. Segundo ela, os
deputados ficarão livres para votar sobre a aceitação de emendas ao texto proposto
pelo governo.
“A tendência do partido é votar a reforma, mas vamos ver ainda as emendas que
foram protocoladas. O partido sempre liberou a votação e nunca fechou questão, nem
mesmo no impeachment”, afirmou.
Segundo ela, nenhum parlamentar seria contrário à reforma da Previdência, mas
muitos questionam partes específicas da proposta do governo. “O PSB entende a
reforma e sabe que ela precisa acontecer. Mas a reforma não é um plebiscito, não é
só uma questão de se dizer sim ou não. Vamos fazer uma votação responsável”,
concluiu.
Meirelles: ‘Acredito que lista de Janot não prejudicará votação da reforma’
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar do impacto causado pelo encaminhamento da nova lista do procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, pedindo a abertura de inquérito no STF envolvendo
políticos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta noite de terça-feira,
14, que mantém a expectativa de que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 287),
da reforma da Previdência, seja aprovada pela Câmara dos Deputados ainda em abril.
“Acredito que lista de Janot não irá prejudicar a votação da reforma. Os três Poderes
são independentes e estão funcionando normalmente”, avaliou Meirelles.
Por isso, o ministro disse que continua apostando na previsão do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, de que a votação da reforma ocorra mesmo no mês que vem.
“A nossa expectativa é de que a reforma seja votada na Câmara em abril, mas é o
Congresso que decide o seu ritmo.”
Após reunião com a bancada do PSB na Câmara, que durou cerca de três horas, o
ministro evitou perguntas relacionadas às manifestações contra a reforma
programadas para amanhã. Ele limitou-se a responder que a PEC é uma proposta
“equilibrada e enfrenta o problema de todos”. “Independentemente da idade para a
aposentadoria, o importante é que os benefícios serão pagos e o Estado será capaz de
honrar seus compromissos”, avaliou.
Perguntado ainda sobre as quase 70 emendas já apresentadas ao texto original
enviado pelo governo, o ministro disse que isso não deve prejudicar a aprovação da

PEC. “Comparada com outras reformas, a PEC da Previdência teve poucas emendas.
Os deputados apresentaram as emendas que julgaram adequadas e agora compete à
Câmara discuti-las”, completou.
PIB
Meirelles não quis confirmar nesta terça-feira se a equipe econômica irá revisar a
projeção de PIB para este ano para em torno 0,50%. Segundo ele, a nova estimativa
para o crescimento da economia e para o aumento de receitas decorrente da
recuperação da atividade será divulgada no relatório bimestral de avaliação de receitas
e despesas que será publicado no dia 22, próxima quarta-feira.
“Ainda estamos analisando diversos dados, incluindo receitas de vendas de ativos e
de privatizações. Os efeitos da regularização tributária e da nova repatriação de ativos
no exterior, aprovada hoje, também entrarão nesse cálculo”, declarou.
Questionado sobre o tamanho do contingenciamento que será necessário ao
orçamento deste ano e sobre a possibilidade de aumento de impostos, os ministros se
limitou a dizer que o compromisso é com o cumprimento da meta de déficit primário
de até R$ 139 bilhões.
“Aumento de impostos sempre gera controvérsias. No ano passado disse que
aumentaríamos se fosse necessário e isso gerou muita controvérsia. Então, a questão
não é se haverá contingenciamento ou aumento de impostos, mas sim se meta será
cumprida”, esquivou-se.
O ministro voltou a dizer que o País está saindo de uma recessão “brutal” e lembrou
que os economistas já discutem o tamanho do crescimento também em 2018. Ele
lembrou, no entanto, que o Brasil ainda tem 12 milhões de desempregados nas ruas
e garantiu que o governo segue trabalhando para reverter este quadro. “O importante
é que as metas sejam cumpridas e não sejam modificadas para que possamos
continuar trabalhando”, concluiu.
Relator da reforma trabalhista quer que contribuição sindical seja opcional
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
afirmou nesta terça-feira, 14, que vai propor em seu relatório que a contribuição
sindical paga por trabalhadores e empresários uma vez por ano se torne opcional.
Hoje, o pagamento dessa contribuição – que, no caso do empregado, corresponde à
remuneração equivalente a um dia de trabalho – é obrigatória. Segundo Marinho, a
proposta visa enfraquecer o que chama de “sindicatos pelegos”.
“Existem os sindicatos fortes, combativos, mas existem sindicatos pelegos, que não
representam sua categoria. São sindicatos axilares, de alguém que usa uma pasta
embaixo do braço para receber uma contribuição obrigatória, que é um resquício da
nossa história fascista de querer atrelar os sindicatos ao aparelho estatal. Então, como
não podemos fazer uma reforma sindical agora, hoje tenho a convicção de que há
necessidade de tornar opcional a contribuição sindical. Retirar essa obrigatoriedade”,
afirmou.
Marinho ressaltou que conversou com “vários parlamentares” sobre a proposta e que
a receptividade foi boa. O tucano disse, contudo, que ainda não discutiu com o governo
federal sobre a proposta. “O governo sabe que o parlamento tem a sua autonomia”,
afirmou o parlamentar potiguar, lembrando que outros projetos com a mesma
proposta já foram apresentados antes na Câmara e no Senado, mas não avançaram.

O relator criticou o número de sindicatos no Brasil. Segundo ele, o País possui hoje
cerca de 17 mil sindicatos patronais e dos trabalhadores.
“A Inglaterra, por exemplo, que é o berço do sindicalismo, tem 168 sindicatos”,
comparou. De acordo com o tucano, nos últimos 5 anos, essas instituições receberam
R$ 15 bilhões em contribuição sindical. “Muitas vezes o trabalhador sequer sabe que
esse recurso está sendo retirado do seu salário e para onde ele vai”, disse.
Marinho afirmou que o uso desses recursos não é fiscalizado. Ele disse que, em 2008,
o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “vetou” a fiscalização desses recursos
por parte do Tribunal de Contas da União (TCU). “É uma forma de contribuir para
fortalecimento dos sindicatos, que vão remanescer aqueles que realmente têm
representatividade. Não queremos aqui acabar com o imposto, estamos tirando a
obrigatoriedade”, declarou.
A cobrança da contribuição sindical está prevista nos artigos 578 a 594 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). De acordo com a legislação, trabalhadores e
empresários são obrigados a pagar a contribuição por integrarem uma categoria
econômica ou profissional ou liberal. Ou seja, mesmo que não sejam associados ao
sindicato, trabalhadores e empresas devem pagar a contribuição uma vez por ano.
Aumento de impostos é a última “arma” de Meirelles para cumprir a meta
fiscal
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O ministro da Fazenda tem repetido o discurso de que a meta fiscal de 2017
será cumprida custe o que custar. A última cartada é o aumento ou a criação
de novos impostos

Aumento de impostos é “arma” final do governo para cumprir a meta fiscal. O ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, tem repetido que a meta de 2017 será cumprida custe
o que custar. Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Duas afirmações parecem rondar vários discursos e entrevistas do ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, desde que assumiu o cargo no ano passado. A primeira
afirmação é que a meta fiscal de 2017, um déficit primário de R$ 139 bilhões, será
cumprida, custe o que custar. A segunda, que por vezes assustou quem acompanha o
mercado, é que existe, sim, a possibilidade de um aumento de imposto para que essa
meta seja alcançada. Nesse momento, porém, nenhuma das duas afirmações encontra
um cenário favorável para ser cumprida.
Já na primeira entrevista após assumir a pasta, Meirelles tratou do assunto tributos e
afirmou que, apesar de reconhecer que essa carga seja alta no país, não descartaria
naquele momento a criação ou o aumento de novos impostos se fosse necessário. O
assunto voltou a aparecer pelo menos outras quatro vezes. A mais recente no início
de março, quando o ministro novamente afirmou que o principal compromisso da
equipe econômica é o cumprimento da meta e que, portanto, em último caso, poderia,
sim, aumentar a carga de impostos.

Para Fabio Klein, analista de finanças públicas da consultoria Tendências, por
enquanto, essas “ameaças” realmente são a última arma e tem chances baixas de
saírem do papel. Para ele, as afirmações do próprio ministro confirmam esse
entendimento.
“Antes de chegar em um aumento de carga tributária, o governo vai lançar mão de
mais cortes de orçamento e também fazer um grande esforço para aumentar receitas
vindas da segunda rodada da repatriação de recursos e novas concessões”, explica.
Segundo o analista, há ainda tentativas de recuperação da economia e reformas, como
a da Previdência, que podem contribuir, mesmo que indiretamente, para o aumento
de receitas. Só, então, caso tudo isso não seja suficiente, seria preciso subir ou criar
novos impostos – ou ainda revisar a meta.
O economista da Rosenberg Associados, Rafael Campos Bistafa, concorda que primeiro
o foco será despesas e receitas, e só então o governo olhará para a carga tributária.
“Ele levanta essa hipótese justamente para mostrar que deve cumprir sim essa meta.
Por enquanto, a gente espera um contingenciamento das despesas e bom resultados
das receitas extraordinárias, e, por isso, as chances de um aumento de imposto são
baixas”, declara.
Na visão de Nelson Marconi, professor da Escola de Economia de São Paulo
(FGV/EESP), o assunto pode ganhar força no fim do ano. “Sempre falaram que não
vão tomar esse tipo de medida, mas para fechar a conta talvez seja realmente
necessário, pois será difícil cortar tudo o que precisa só reduzindo as despesas”, diz o
professor. “Isso pode acontecer depois de uma possível aprovação da Reforma da
Previdência, em que governo terá aprovado algo importante e ganhará mais força
política”, completa.
Sem o imposto, a meta será cumprida?
A resposta não é tão simples e varia de acordo com a previsão de cada analista para
itens como crescimento do PIB, valor de contingenciamento e receitas extraordinárias,
que influenciam diretamente nesse cálculo.
Em relação ao assunto, Klein afirma que a previsão nesse momento é de que
dificilmente o governo conseguirá cumprir o que foi estabelecido. “Trabalhamos com
um déficit de R$ 148 bilhões, isso já incluindo um corte de R$ 38 bilhões no orçamento
e receitas extraordinárias na ordem de R$ 47 bilhões”, detalha. De acordo com Klein,
ainda faltariam R$ 9 bilhões para cortar, mas o espaço para essa redução é muito
pequeno.
Para o analista, a grande dificuldade para cumprir a meta é o cenário otimista que foi
levado em conta para a definição desse objetivo.
Esperava-se um crescimento anual do PIB na casa de 1,6% ao ano e, de acordo com
o analista da Tendências, a previsão desse crescimento é de apenas 0,3% nesse
momento. Por enquanto, o governo trabalha oficialmente com uma previsão de 1% de
crescimento, mas já sinalizou que deve reduzir esse número antes do fim de março.
De acordo com o último Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), elaborado pela
Instituição Fiscal Independente (IFI) e divulgado no início de março, espera-se um
crescimento de 0,48% e, para ficar dentro do previsto, seria preciso um corte de R$
38,9 bilhões no orçamento. Se esse corte ocorrer será sim possível bater a meta, caso
contrário, o relatório da IFI estima que o déficit ficará em torno de R$ 182 bilhões.
Bistafa descreve um cenário semelhante: “a nossa previsão é de que a meta será
cumprida, pois há a expectativa de um corte orçamentário de pelo menos R$ 30
bilhões, além de receitas extraordinárias na casa de R$ 40 bilhões”. Nesse cenário,
um pouco mais otimista, o crescimento do PIB esperado é de 0,7%.

Apesar da expectativa de quem acompanha o mercado, um contingenciamento no
valor necessário ainda não está certo. Esse valor só será anunciado no dia 22 de
março, quando o ministro deve enviar o relatório de avaliação de receitas e despesas
ao Congresso.
Klein relembra, portanto, que esse ano pode ser um ano de surpresas, positivas ou
negativas. Para ele, tudo pode mudar dependendo do valor desse corte, da aprovação
das reformas, do comportamento da economia, crescimento do PIB, além de inúmeras
outras variáveis que, no fim, podem contribuir ou não com essa meta.
Meirelles cogitou o aumento de impostos, pelo menos, cinco vezes
13 de maio de 2016
Na primeira entrevista dada por Henrique Meirelles ao assumir o cargo de ministro da
Fazenda, ele já tratou do assunto “tributos”, reconhecendo a alta carga de impostos
no país, mas confirmando a possibilidade de um aumento ou criação de novos tributos
caso fosse necessário.
“O Brasil tem muitos impostos. A meta é diminuir o nível de tributação da sociedade.
Dito isso, a prioridade hoje é diminuir a dívida pública. Se houver necessidade de um
tributo, ele será aplicado, mas temporário.”
“Sabemos que a tributação é elevada, uma das maiores entre os países emergentes.
A meta é a diminuição do nível tributário. No entanto, a prioridade é a dívida pública
e seu crescimento a níveis sustentáveis. Um novo imposto será temporário.”
25 de agosto de 2016
Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Meirelles afirmou que sem o
compromisso com um teto de gastos e aprovação da Reforma da Previdência, teria
que aumentar impostos para cumprir a meta.
“Se não for aprovado o teto dos gastos de despesas com saúde e educação, não haverá
outra saída, porque nos próximos anos, para financiar este aumento das despesas
públicas, só resta aumentar imposto. Sem essa aprovação e posteriormente a da
reforma da Previdência, certamente teremos um continuado aumento das despesas
públicas obrigatórias e poderemos voltar a ter aumento de prêmio de risco.”
“A nossa expectativa é de que não haja necessidade de aumento de imposto. Tenho
frisado que não é a solução ideal, mas, se for necessário, teremos aumento de
imposto, sim, porque a meta de R$ 139 bilhões de déficit será cumprida, sim.”
7 de março de 2017
Novamente o ministro não descartou o aumento de impostos para cumprir a meta de
déficit primário em 2017. Em entrevista após a reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Meirelles declarou:
“Vou repetir o que já disse em agosto do ano passado. Se for necessário aumentar
imposto, será aumentado, se for necessário contingenciar ainda mais, será
contingenciado. O nosso compromisso é com cumprir a meta.”
8 de março de 2017
Em palestra em Brasília, Meirelles volta a falar de um aumento de imposto. Mais uma
vez, o ministro reforçou que não é o plano principal, mas que a possibilidade não está
descartada.
“Em agosto de 2016, eu disse a mesma coisa. Estamos propondo nenhum aumento
de imposto. A carga é elevada, é a maior da América Latina em relação ao PIB e temos
um sistema disfuncional. A melhor solução é não aumentar os tributos.”

“Se for necessário, será aumentado. A questão de não aumentar impostos não é
ideológica ou de atendimento de interesses setoriais.”
9 de março de 2017
Após se reunir com técnicos do Tesouro Nacional para definir a programação
orçamentária para 2017, negou novamente que tenha um plano de aumentar tributos,
mas não descartou o aumento de impostos em algum momento.
“A resposta é a mesma que dei em agosto. Perguntaram se o governo iria aumentar
imposto. Não, não temos plano. Mas, quer dizer que não vai ter aumento nunca? Não,
não se pode fazer uma afirmação desse tipo. Se for necessário em algum momento
aumentar impostos, essa é uma opção.”
Meirelles: reforma não elimina déficit da Previdência, impede que ele cresça
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu nesta terça-feira, 14, à bancada do
PSB na Câmara dos Deputados a apresentação sobre a Reforma da Previdência que
foi mostrada na semana passada a outros partidos – PMDB, PSD, PRB e PP – que
compõem a base de apoio ao governo na Casa. Ele mostrou dados sobre a evolução
das despesas previdenciárias nas últimas décadas para mostrar a necessidade de se
aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287 sem alterações que diminuam
a reforma.
Enquanto diversas emendas apresentadas na Comissão Especial que analisa a PEC
defendem a manutenção das regras atuais para as aposentadorias rurais, o ministro
argumentou que o déficit da previdência do campo era de R$ 14,7 bilhões em 2002 e
chegou a R$ 103,4 bilhões em 2016. “Mais fácil seria fazermos uma reforma que não
afetasse a Previdência Rural, mas o déficit na Previdência do campo é incontestável”,
completou.
O ministro voltou a alertar os parlamentares de que os próximos governos só terão
capacidade de investimento em áreas sociais se a Reforma da Previdência for
aprovada. “Para continuarmos investindo em Saúde e Educação precisamos estabilizar
a previdência. A previdência precisa ser autofinanciável”, reforçou.
Meirelles também comparou a curva de gastos com previdência no Brasil em proporção
do PIB com a realidade de outros países. De acordo com ele, a chamada “razão
dependência” – proporção entre a população economicamente ativa e a população
aposentada – brasileira caminha para ficar pior que a europeia. “Política social é muito
boa, mas tem que ser paga. A conta da Previdência é cada vez maior, e a questão é
como se pagar isso”, repetiu.
Ele voltou a dizer que, com o Teto de Gastos aprovado no ano passado, o Brasil voltou
a uma trajetória sustentável. “Mas se a Previdência não for ajustada, as outras
despesas do orçamento irão estourar o teto”, alegou. “A reforma não elimina o déficit
da Previdência, mas impede que ele continue a crescer”, concluiu.
Volume de transações com cartões cresce 6,3% em 2016 para R$ 1,14 tri, diz
Abecs
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O volume de transações com cartões de crédito e débito cresceu 6,3% em 2016 na
comparação com o ano anterior, para R$ 1,14 trilhão, segundo levantamento da
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O total
de transações realizadas com cartões de crédito subiram 4% para R$ 703 bilhões no

mesmo intervalo, enquanto as transações com os cartões de débito alcançaram R$
441 bilhões, aumento de 10,2% no ano passado em relação ao anterior.
Fernando Chacon, presidente da Abecs e diretor do Itaú Unibanco, informou durante
apresentação no Congresso de Meios de Pagamento (CMEP), que acontece em São
Paulo, que a estimativa é que em 2017 o total de transações chegue em R$ 1,22
trilhão. O volume de transações com cartões de crédito deverá aumentar para R$ 740
bilhões este ano, enquanto que de cartões de débito avançar para R$ 480 bilhões, de
acordo com Chacon.
Os dados da Abecs de 2016 mostram ainda que na modalidade de parcelamento sem
juros, os emissores de cartões de crédito concederam R$ 353,1 bilhões em 2016,
equivalente a 54,4% do volume de crédito concedido à pessoa física (recursos livres)
para financiar o consumo de bens e serviços no Brasil.
Os gastos com cartões representaram 30% do consumo das famílias em 2016, fazendo
com que a participação dos cartões no faturamento da indústria apresentasse aumento
para 19,6% se comparado a 2012, quando representavam 14,6%.
A Abecs informou também que a partir deste mês passa a divulgar sistematicamente
as taxas de juros praticadas pelo setor de cartões. Na penúltima semana de fevereiro,
a taxa média de juros do rotativo ficou em 406,6% ao ano (14,5% ao mês). A taxa
média praticada no parcelamento da fatura ficou em 181,3% ao ano (9% ao mês) no
mesmo período.
BB anuncia nova redução de taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira, 14, nova redução das taxas de juros
para o rotativo – linha usada pelo cliente que não paga o valor integral da fatura – dos
cartões de crédito. Para os cartões Ourocard Elo Nanquim, a taxa passará já a partir
da fatura de abril de 5,10% ao mês para 1,92%, o que significa uma redução de mais
de 3 pontos porcentuais.
Também foram reduzidas as taxas do parcelado para esses cartões, saindo de 3,13%
a.m para 1,91%. De acordo com o banco, de modo geral, as taxas passam a variar
entre 1,92% a 9,79% ao mês para o rotativo e 1,91% a 9,38% para o parcelado. Em
janeiro, o BB já havia anunciado redução de até 4 pontos percentuais nesta mesma
linha.
Esta é a segunda vez que o BB reduz os juros desta linha de crédito, antecipando parte
dos efeitos da Resolução 4.549 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que limitou o
uso do rotativo para cartão de crédito em 30 dias.
Pelas novas regras, os clientes poderão ficar no rotativo, que tem as maiores taxas do
mercado, somente até a data da liquidação da próxima fatura. Se a dívida não for
paga, ela terá de ser transferida para outra modalidade de crédito, como o parcelado
no cartão, que possui custo menor.
No caso do BB, com o anúncio desta terça, o banco passa a ter cinco faixas de taxas
de juros para cartões de crédito Ourocard.
BC diz trabalhar com empresas de cartão de crédito para redução do rotativo
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie, destacou no
discurso que fez nesta terça-feira, 14, na abertura do 11º Congresso de Meios

Eletrônicos de Pagamentos (CMEP 2017) o trabalho que a autarquia tem desenvolvido
conjuntamente com as empresas de cartão para reduzir a taxa de juros incidente sobre
a utilização do crédito rotativo.
“Trabalhamos juntos na alteração do produto Rotativo do cartão de crédito, medida
de cunho prudencial que gerará redução de risco e, por consequência, também de
custo aos consumidores, assim como na Medida Provisória nº 764, de 2016, que
possibilita a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público, em
função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, disse Le Grazie.
De acordo com ele, outro impulso foi dado com a Circular nº 3.815, de 2016, em busca
de um ambiente mais harmônico entre os provedores de serviços na cadeia de cartões.
“Tais medidas visam à maior eficiência do mercado de cartões de pagamentos,
estimulando a participação de novos entrantes e o desenvolvimento de novas
tecnologias, e à maior utilização da cesta de instrumentos de pagamentos”, comentou.
Ainda de acordo com o diretor, é importante que a precificação dos produtos e de cada
uma das etapas do processo de pagamento estabeleça preços alinhados com o valor
agregado por tais produtos e serviços.
Para ele, questões como essas, que vinham sendo discutidas e comunicadas ao
mercado desde a publicação do Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo no
Brasil, em 2005, e anualmente por meio de relatórios de vigilância do BC, estão agora
sendo tratadas com maior celeridade, com o amadurecimento das iniciativas tomadas
nesse período.
“Por fim, ainda no tocante à precificação e à diferenciação das etapas do processo,
gostaria de enfatizar dois usos distintos dos cartões, ora como meio de pagamentos,
ora como instrumento de crédito ao consumidor. Os cartões de pagamentos suprem
bem as necessidades da sociedade brasileira em transações de varejo, no dia a dia,
de valores mais baixos”, observou o diretor de Política Monetária do BC.
Limitação
Le Grazie, depois de discorrer sobre os avanços da indústria de cartões de crédito nos
últimos anos, lamentou a baixa receptividade do cartão como meio de pagamento em
transações de grandes valores por conta das taxas cobradas sobre as transações. “No
caso de transações de mais alto valor, como na compra de um veículo em uma
concessionária, o modelo ‘ad valorem’ de precificação, baseado em um porcentual
sobre o valor da transação, interfere na receptividade do cartão como meio de
pagamento pelo comerciante”, disse o diretor.
Já o custo de liquidação de um cheque, por exemplo, segundo ele, independe do valor
da transação. “Ao menos para os cartões de débito, que têm prazo de pagamento
curto, essa questão merece ser revista.
Outro uso importante dos cartões é na concessão de crédito, algo ainda escasso e caro
no Brasil”, disse Le Grazie, para quem certamente há espaço para se ampliar a oferta
de crédito por meio de cartões, dada a conveniência e a ampla presença do
instrumento na economia.
Ele recomenda, no entanto, a utilização deste instrumento de forma prudente e a um
custo mais adequado.
“Esperamos que, seja como meio de pagamento, seja como instrumento de crédito, a
indústria de cartões continue a evoluir com o avanço da regulação e da tecnologia,
com ganhos de escala, custos mais baixos e maior inclusão financeira. A indústria
ganha com um maior volume de negócios, consumidores ganham com o menor custo
dos produtos e do canal de crédito”, disse o diretor.

O País, segundo ele, ganha com maior geração de empregos, crédito mais barato,
mais segurança, mais conveniência nos pagamentos eletrônicos e com o crescimento
da atividade econômica.
Grupo de trabalho vai avaliar o spread bancário, diz Jereissati
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Tasso
Jereissati (PSDB-CE), combinou com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, a
criação de um grupo de trabalho que vai avaliar a questão do spread bancário. Na
reunião realizada no gabinete do senador, também foi acertado que a primeira ida de
Ilan à CAE para audiência pública neste ano será em 28 de março.
“Conversamos para ajustar e coordenar nosso trabalho e coloquei o pessoal da
assessoria técnica à disposição do BC. Vamos ter interlocução constante e o desejo
mútuo é de trabalharmos juntos”, disse o senador em entrevista coletiva após a
reunião. Ilan deixou o Senado sem falar com a imprensa.
Na agenda entre os presidentes da CAE e do BC, ficou acertado que um grupo de
trabalho multipartidário com cinco senadores vai avaliar o tema spread bancário e
outros itens da reforma microeconômica. Outro grupo de senadores vai avaliar o
sistema tributário nacional. Os senadores desses grupos deverão ter interlocução
inclusive com os diretores do BC.
Ainda na pauta entre a CAE e BC, Ilan informou ao senador que tem pressa no projeto
que pretende mudar o relacionamento entre BC e o Tesouro Nacional. Atualmente, já
há um projeto de lei em tramitação no Congresso sobre o tema, mas o presidente do
BC sinalizou a possibilidade de que o governo poderia editar Medida Provisória com o
mesmo tema “para ter circulação mais rápida”. O texto da MP teria como base o
projeto do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) “com pequenas modificações”, disse
Jereissati.
Questionado sobre o uso de uma MP para esse tema, o senador disse que “essa
discussão depende da pressa”. “Mas o melhor sempre é que não venha por MP”, disse.
Reforma da Previdência
Segundo o senador, o presidente do BC disse que, se houver revés no processo de
reforma da Previdência, poderia haver consequência “desastrosa” para o processo de
estabilização da economia. Ilan também disse segundo o tucano que o juro deve
continuar caindo, mas não deu detalhes.
Jereissati disse aos jornalistas que o presidente do BC entende que o cenário mais
positivo para a economia seria a aprovação da reforma da Previdência. Ao senador, o
presidente do BC disse que a não aprovação seria um “grande fator que iria
interromper esse caminho (de estabilização) que a gente está seguindo”. O presidente
do BC notou na reunião com o senador tucano que parte da comunidade financeira já
precificou a aprovação do processo. Por isso, Ilan argumenta que a reversão desse
quadro seria “desastrosa”, disse Jereissati.
Sobre o juro, o novo presidente da CAE disse que Ilan sinalizou que a expectativa do
BC é que o juro caia. “Mas ele não disse quando nem como”, afirmou, ao comentar
que a autoridade monetária avalia que a inflação está caindo “de forma consistente”.

Rombo da Seguridade Social passa de 4% do PIB, diz governo
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Divulgado na véspera das manifestações contra as reformas trabalhista e
previdenciária, número reflete receitas e despesas da Saúde, Previdência e
Assistência Social

Manifestação de policiais civis contra a reforma da Previdência em frente ao
Congresso, em fevereiro: várias categorias vão parar nesta quarta (15) . Antonio
Cruz/Agência Brasil
O rombo nas contas na Seguridade Social atingiu R$ 258,7 bilhões (4,1% do Produto
Interno Bruto, PIB) em 2016, informou nesta terça-feira (14) o Ministério do
Planejamento. O número inclui o déficit nas áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social. O anúncio foi feito na véspera dos protestos marcados para todo o
país contra as reformas previdenciária e trabalhista.
De acordo com a pasta, enquanto as receitas da Seguridade somaram R$ 613,2
bilhões, as despesas atingiram R$ 871,8 bilhões. Ainda segundo o Planejamento, o
saldo negativo cresceu nada menos que 55,4% em relação a 2015. No ano anterior, o
déficit foi de R$ 166,5 bilhões (2,8% do PIB).
As contas da Seguridade estão no vermelho, pelo menos, desde 2002. Naquele ano,
o rombo foi de R$ 22,4 bilhões (1,5% do PIB) e superou os R$ 130 bilhões em 2013.
Segundo o secretário de Orçamento do Planejamento, George Soares, a deterioração
dos números é resultado do aumento das despesas.
“A trajetória de déficits sucessivos foi ficando mais intensa ao longo do tempo. O
problema não é de receita. A despesa é que gera o problema. Qualquer despesa que
cresça mais do que o total da produção vai exigir um aumento de carga”, disse Soares.
Culpa da Previdência
O secretário explicou que o maior problema da Seguridade está na Previdência, cujos
gastos subiram fortemente nas últimas décadas.
Somente os gastos com benefícios do regime geral de Previdência Social subiram de
5,8% do PIB em 2002 para 8,1% do PIB em 2016.
O governo decidiu dar publicidade aos números da Seguridade para defender a
necessidade de reforma da Previdência Social e para rebater argumentos apresentados
por algumas associações, como a Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal), que fazem cálculos alternativos e alegam que não há déficit na
Previdência Social.
Em sua contabilidade, a Anfip exclui das contas da Seguridade a Previdência dos
servidores federais, mas inclui o dinheiro que o governo deixou de arrecadar com
desonerações de contribuições previdenciárias e também os recursos desvinculados.
“Os números rebatem algumas contabilidades criativas que são feitas por algumas
associações. Não mandamos uma reforma dura, foi uma reforma necessária para

estabilizar despesas“, afirmou Arnaldo Lima, assessor especial do ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira.
Lima disse que vai enviar os dados para os parlamentares que estão analisando a
proposta de reforma.
Aneel promete devolução imediata do dinheiro cobrado a mais na conta de
luz
15/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Brasileiro pagou R$ 1,8 bilhão pela energia da usina nuclear de Angra 3, que
não ficará pronta antes de 2021

Construção da usina nuclear de Angra 3, em Angra dos Reis: ela não ficará pronta
antes de 2021, mas brasileiro já estava pagando por sua energia.
Divulgação/Eletrobras
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai devolver imediatamente os valores
cobrados a mais dos consumidores para o pagamento da usina de Angra 3. O anúncio
foi feito pelo diretor-geral da agência, Romeu Rufino. De acordo com ele, o processo
será julgado no dia 28 de março e deve reduzir as tarifas de clientes de todo o país.
“Foi um equívoco”, afirmou Rufino, ressaltando que os valores já foram devolvidos
para os consumidores cujas distribuidoras já passaram por reajuste tarifário, caso da
Energisa Borborema e da Light.
O impacto médio da devolução nas tarifas deve ser de 1,2 ponto porcentual. O
processo da Aneel previa que a cobrança seria devolvida na data de aniversário do
reajuste de cada empresa. Para os clientes da Copel, por exemplo, seria apenas a
partir do fim de junho. Mas a diretoria da Aneel decidiu mudar o procedimento e
corrigi-lo o mais rapidamente possível.
“Em vez de aguardar, faremos de uma vez só”, disse Rufino. “É um processo bastante
trabalhoso, mas, excepcionalmente, vamos instruir o processo para retificar a tarifa
de todas as concessionárias e orientar a pronta devolução daquilo que foi arrecadado
com base em uma previsão errada.”
Cobrança indevida
Em dezembro de 2015, a Aneel foi questionada pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) a respeito de Angra 3. A CCEE é a responsável por fazer a
estimativa de custos da conta responsável por recolher recursos do Encargo de Energia
de Reserva (EER). Cabe à Aneel aprovar esse orçamento.
É por meio desse encargo, cobrado na conta de luz, que Angra 3 seria remunerada
quando entrasse em operação.
Pelo contrato de concessão, a usina deveria estar pronta e começar a gerar energia a
partir de janeiro de 2016. Mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) não
conta com a usina até 2021. Por isso, a Aneel decidiu autorizar a CCEE a não pagar
Angra 3.

Ainda assim, a cobrança foi feita e repassada a consumidores de todo o país, na data
de reajuste tarifário de cada distribuidora. O dinheiro ficou no caixa das distribuidoras
de energia e não foi repassado nem à CCEE, nem à Angra 3.
Impacto na tarifa
Considerando os consumidores de todo o país, foram recolhidos R$ 1,8 bilhão a mais
para Angra 3, que não está pronta e cujas obras estão paralisadas devido a denúncias
de corrupção. A devolução vai contribuir com um impacto médio de queda de 1,2 ponto
porcentual nas tarifas.
Projeto do governo militar, Angra 3 teve as obras paralisadas em 1986. O
empreendimento foi retomado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
deveria ficar pronto em 2014, mas sofreu novos adiamentos.
Em 2015, as obras foram novamente paradas, devido a problemas financeiros da
Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, e denúncias de corrupção descobertas no
âmbito da Operação Pripyat, um dos braços da Lava Jato. Vice-almirante da Marinha,
o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva foi condenado e preso
por envolvimento no esquema.
Brasil é único da América com perspectiva pessimista para emprego
15/03/2017 – Fonte: Exame
Cidade do Panamá, 14 mar (EFE).- O Brasil é o único país das Américas com
perspectivas pessimistas sobre a geração de novos postos de trabalho para o segundo
trimestre deste ano, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Manpower
Group.
De acordo com a Pesquisa de Expectativa de Emprego da companhia, realizada
trimestralmente, o Brasil foi o único a registrar índice negativo, de -4%. Do outro lado
da tabela, os Estados Unidos lideram os planos de contratação, com 17%, seguidos
de Guatemala (13%), Colômbia (12%), México (12%), Costa Rica (11%), Peru (11%),
Canadá (7%), Panamá (6%) e Argentina (4%).
Os resultados são semelhantes em relação ao trimestre anterior, com EUA e
Guatemala na frente dos demais, ambos com 16%. Na sequência vêm México (14%),
Costa Rica (12%), Canadá (11%), Colômbia (8%), Panamá (8%), Peru (7%) e
Argentina (6%). O Brasil registrou índice negativo de -9% na última pesquisa.
Segundo o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Manpower Group para o Caribe
e a América Central, Ariel Ayela, apesar de as perspectivas continuarem frágeis no
Brasil, a tendência nacional, dos setores e das regiões sobe cinco pontos percentuais
em comparação com o trimestre anterior e mostra um comportamento moderado em
relação ao restante do ano.
Apesar disso, essas expectativas de contratação são as mais otimistas dos últimos dos
anos. A pesquisa no Brasil revelou que 15% dos empregadores esperam aumentar o
quadro de profissionais no próximo trimestre. Outros 15% preveem uma redução em
suas atuais equipes e 65% não preveem mudança na força de trabalho atual.
"As previsões para o segundo trimestre continuam desapontando, mas temos alguns
sinais de estímulo. Por exemplo, a confiança em melhoria na contratação no setor de
transporte tem apresentado um crescimento gradual por três trimestres consecutivos.
E o setor industrial tem a mais forte previsão desde 2014", afirmou o presidenteexecutivo do Manpower Group no Brasil, Nilson Pereira, em comunicado.
"É muito cedo para dizer que estes indicadores positivos signifiquem uma reviravolta,
mas nós esperamos que o pior já tenha passado", completou.

Em níveis mundiais, os melhores indicadores foram registrados por Taiwan (24%),
Japão (23%), Eslovênia (22%), Índia (18%) e Hungria (17%), segundo a pesquisa,
que entrevistou mais de 58.000 profissionais em 43 países.
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15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Receita Federal criou formulários digitais no Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração
Digital (Recof-Sped). O objetivo, segundo nota divulgada pelo Fisco, é estimular as
exportações, buscando novas soluções que permitam o Brasil exportar com mais
facilidade.
Os formulários digitais poderão ser usados para habilitação, desabilitação e outros
procedimentos administrativos dos usuários do Recof-Sped, regime criado em 2015,
com o objetivo de incentivar a adesão de um número maior de empresas.
Segundo a Receita, as mudanças propostas pelo Recof-Sped flexibilizaram alguns
critérios para habilitação no regime, como a redução do patrimônio líquido exigido,
que passou de R$ 25 milhões para R$ 10 milhões, a redução no volume mínimo anual
de exportações exigido, que passou de US$ 10 milhões para US$ 5 milhões, e a
dispensa de um software aberto e auditável para controle dos insumos em toda a
cadeia produtiva.
Agora, a Receita está permitindo a utilização pelas empresas de formulários digitais
ao invés de documentos impressos desde a solicitação de habilitação no Regime
Aduaneiro Especial até sua desabilitação.
“O uso de formulários digitais proporcionará ganhos expressivos de eficiência e
agilidade nos procedimentos administrativos para adesão ao Regime, bem assim sua
gestão, facilitando seu uso de forma integrada aos procedimentos no Portal Único do
Comércio Exterior”, diz a Receita por meio de nota.
A expectativa do Fisco é que o uso de formulários digitais incentive um maior número
de empresas a se habilitarem no sistema, bem como possibilite maior celeridade das
análises pela Receita.
Produção industrial cai 0,8% no Paraná, diz IBGE
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A redução no ritmo da produção industrial nacional na passagem de dezembro de 2016
para janeiro de 2017, série com ajuste sazonal, foi acompanhada por cinco dos 14
locais pesquisados.
A intensidade da queda foi maior na 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. Região Nordeste (-1,8%) e Paraná (-0,8%) completam o
conjunto de locais que mostraram queda na produção nesse mês.

Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%), Goiás (2,4%) e Pernambuco (2,1%) apontaram
os resultados positivos mais acentuados nesse mês, com o primeiro marcando o
terceiro mês consecutivo de crescimento na produção e registrando nesse período
ganho de 10,4%; o segundo eliminando a perda de 0,2% verificada em dezembro do
ano passado; o terceiro acumulando expansão de 7,2% nos dois últimos meses; e o
último intensificando o ritmo frente ao resultado observado no mês anterior (0,9%).
As demais taxas positivas foram assinaladas por São Paulo (1,0%), Minas Gerais
(0,7%), Santa Catarina (0,6%), Amazonas (0,5%) e Rio de Janeiro (0,3%). No
Paraná, a queda foi de -0.8%.
Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral
para o total da indústria apontou acréscimo de 0,9% no trimestre encerrado em janeiro
de 2017 frente ao nível do mês anterior, acentuando o resultado positivo verificado
em dezembro do ano passado (0,5%), quando interrompeu a trajetória descendente
iniciada em julho de 2016. Em termos regionais, ainda em relação ao movimento deste
índice na margem, dez locais mostraram taxas positivas. Os avanços mais acentuados
ocorreram no Espírito Santo (3,4%), Minas Gerais (3,1%), Pará (3,1%), Ceará (1,7%)
e Santa Catarina (1,4%). Bahia (-1,6%), região Nordeste (-0,8%) e Pernambuco (0,6%) registraram as principais quedas.
Em relação a janeiro de 2016, indústria cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados
Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou expansão
de 1,4% em janeiro de 2017, com 12 dos 15 locais pesquisados apontando resultados
positivos. Janeiro de 2017 (22 dias) teve dois dias úteis a mais do que igual mês do
ano anterior (20).
Nesse mês, Pernambuco (14,1%), Espírito Santo (13,4%) e Mato Grosso (13,3%)
assinalaram os avanços mais intensos, impulsionados pelo crescimento na produção
dos setores de produtos alimentícios (açúcar refinado de cana-de-açúcar, VHP e cristal,
margarina, biscoitos e bolachas, produtos embutidos ou de salamaria de carnes de
aves, óleos vegetais e massas alimentícias secas), no primeiro local; de metalurgia
(tubos flexíveis e trefilados de ferro e aço e bobinas a quente de aços ao carbono) e
de indústrias extrativas (óleos brutos de petróleo, minérios de ferro e gás natural), no
segundo; e de produtos alimentícios (tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da
extração do óleo de soja e óleo de soja em bruto), no último.
Goiás (8,5%), Pará (8,2%), Amazonas (7,5%), Santa Catarina (5,6%), Minas Gerais
(4,8%), Rio de Janeiro (4,6%) e Paraná (4,1%) também registraram taxas positivas
nesse mês acima da média da indústria (1,4%), enquanto São Paulo (1,2%) e Ceará
(0,4%) completaram o conjunto de locais com expansão na produção nesse mês.
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). Os demais resultados negativos
foram observados no Rio Grande do Sul (-4,1%) e na região Nordeste (-2,9%).
No acumulado em 12 meses, indústria recuou em 14 dos 15 locais
A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, com o recuo de 5,4%
em janeiro de 2017 para o total da indústria nacional, permaneceu com a redução no
ritmo de queda iniciada em junho de 2016 (-9,7%). Em termos regionais, 14 dos 15
locais pesquisados mostraram taxas negativas em janeiro de 2017, mas 12 apontaram
maior dinamismo frente aos índices de dezembro último.

Os principais ganhos de ritmo entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram
registrados por Pernambuco (de -9,4% para -5,5%), Amazonas (de -10,9% para 7,8%), Espírito Santo (de -18,8% para -16,1%), Minas Gerais (de -6,2% para -4,5%),
Santa Catarina (de -3,3% para -2,0%), São Paulo (de -5,5% para -4,2%), Paraná (de
-4,4% para -3,2%) e Goiás (de -5,2% para -4,2%), enquanto Bahia (de -5,2% para
-7,2%) mostrou a maior perda entre os dois períodos.
Pesquisa indica maior otimismo das empresas em contratar no segundo
trimestre
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A perspectiva das empresas para contratar funcionários no segundo trimestre é a mais
otimista dos últimos dois anos, segundo pesquisa feita pelo ManpowerGroup,
especializado em seleção e recrutamento.
Conforme o levantamento, 15% dos empregadores brasileiros esperam aumentar o
quadro de profissionais nos próximos três meses. Outros 15% antecipam redução na
equipe e 65% não preveem mudança na força de trabalho atual.
“As previsões para o segundo trimestre continuam desapontando, mas temos alguns
sinais de estímulo. Por exemplo, a confiança em melhora na contratação no setor de
transporte tem apresentado um crescimento gradual por três trimestres consecutivos.
E o setor industrial tem a mais forte previsão desde 2014”, comenta o presidente
executivo do ManpowerGroup no Brasil, Nilson Pereira.
Para ele, é cedo para anunciar uma reviravolta no mercado de trabalho, mas a leitura
é que o pior pode já ter passado.
Renault manipulou emissões de motores a diesel, diz relatório
15/03/2017 – Fonte: Exame
Segundo um relatório dos serviços antifraude do governo da França, as
"estratégias fraudulentas" foram adotadas por mais de sete anos
Renault: foram analisadas as grandes diferenças entre as emissões de veículos Renault
nos testes de homologação e em condições reais de utilização (Lionel Bonaventur/AFP)
Paris – A Renault utilizou “estratégias fraudulentas” durante mais de sete anos para
manipular os níveis de poluição de seus motores a diesel, segundo um relatório dos
serviços antifraude do governo da França revelado nesta quarta-feira pelo jornal
“Libération”.
“A Renault SAS enganou os consumidores sobre os controles efetuados e, em
particular, no controle regulamentar de homologação sobre as emissões de poluentes”,
afirmou o órgão antifraude que é vinculado ao Ministério da Economia (DGCCRF, na
sigla em francês) em um documento de novembro de 2016, que serviu para a abertura
de uma investigação judicial em janeiro deste ano.
Um porta-voz da companhia disse à Agência Efe que o grupo divulgará um comunicado
hoje para informar sua posição.
A Justiça francesa anunciou em 13 de janeiro que três juízes instrutores realizariam
investigações sobre se a Renault tinha manipulado as informações sobre a qualidade
de seus motores em termos de poluição, e sobre os controles aos quais são submetidos
os carros para sua homologação.

As investigações tinham como base este estudo da DGCCRF, no qual foram analisadas
as grandes diferenças entre as emissões poluentes de óxido de nitrogênio (NOx) de
veículos Renault nos testes de homologação e em condições reais de utilização.
No caso do Renault Captur, a diferença constatada nas partículas de NOx chegou a
377% e no do Clio IV a 305%.
“Esses resultados permitem suspeitar que ocorreu a instalação de um dispositivo
fraudulento que modifica especificamente a função do motor para reduzir as emissões
de NOx nas condições específicas do teste de homologação, para que as emissões
respeitem os limites regulamentares”, afirmaram os autores do relatório.
Para reforçar essas suspeitas, os agentes antifraude que realizaram diligências na sede
da Renault nos arredores de Paris e em dois centros de pesquisa em janeiro de 2016
encontraram mensagens de e-mail que viriam a confirmá-las.
O “Libération” publicou uma dessas mensagens, de 25 de novembro de 2015, entre a
diretora de assuntos jurídicos da empresa, a chefe de comunicação e o responsável
de relações institucionais, na qual se concluía que o sistema de descontaminação dos
motores é desativado nas estradas, mas funciona durante os testes.
Segundo os cálculos da DGCCRF, durante os mais de sete anos em que esteve em
andamento esse sistema de fraude, o fabricante comercializou cerca de 900 mil
veículos que tinham sido homologados de forma duvidosa, o que representou um
faturamento de 16,8 bilhões de euros.
Caso seja constatada juridicamente a infração, a companhia poderá receber uma multa
equivalente a 10% de seu volume de negócios, cerca de US$ 3,5 bilhões de euros,
indicou o jornal.
Desde que em setembro de 2015 explodiu o escândalo da Volkswagen por seus
dispositivos de manipulação descobertos nos Estados Unidos, a Renault insistiu que
respeitou as regras técnicas e jurídicas.
Poucos dias depois da explosão desse caso, o governo francês iniciou uma comissão
técnica independente que trabalhou durante meses sobre uma centena de modelos de
marcas comercializadas na França e concluiu que não tinha conseguido detectar
sistemas de manipulação desse tipo, mas que também não podia descartar sua
existência.
Os técnicos afirmaram que em alguns carros, especialmente os da Renault, a diferença
de emissões entre os testes de homologação e o funcionamento em condições reais
era inexplicavelmente distinto.
Renault nega que veículos tenham sistema para manipular emissões
15/03/2017 – Fonte: Exame
A Renault garantiu que comprovará que respeitou a regulamentação, mas
"reservará suas explicações aos magistrados que instruem o caso"
A Renault reiterou nesta quarta-feira que seus carros não estão equipados com
sistemas de manipulação para fraudar as informações sobre o nível de emissões
poluentes de seus motores a diesel e insistiu que “nenhum de seus serviços infringiu
as regras, europeias ou nacionais, relativas à homologação”.
Em comunicado, a companhia rebateu as revelações divulgadas hoje pelo jornal
“Libération” sobre um relatório dos serviços antifraude da França, que consideram que

a Renault utilizou “estratégias fraudulentas” durante mais de sete anos para manipular
as informações dos níveis de poluição de seus motores a diesel.
“O Grupo Renault examinou um artigo desequilibrado surgido hoje na imprensa
nacional relativo ao dossiê ‘emissões'”, explicou a companhia em relação à informação
do “Libération” antes de acrescentar que “não tem a intenção de comentar uma
instrução em curso, um processo confidencial por natureza, e ao qual a empresa não
tem acesso”.
Por isso, o fabricante de veículos afirmou que “não pode confirmar a veracidade,
exaustividade e confiabilidade das informações contidas no artigo”.
A Renault garantiu que comprovará que respeitou a regulamentação, mas “reservará
suas explicações aos magistrados que instruem o caso”.
Após insistir que seus veículos “não estão equipados com sistemas de manipulação”,
a companhia afirmou que a investigação “coloca, entre as autoridades europeias e os
Estados-membros, questões de interpretação das normas que regem a homologação
de veículos”.
A Justiça francesa anunciou em 13 de janeiro que três juízes instrutores iriam realizar
invesigações para saber se a Renault tinha manipulado as informações sobre as
emissões de poluentes de seus motores nos controles aos quais são submetidos os
carros para sua homologação.
As investigações tinham como base um estudo do órgão antifraude vinculado ao
Ministério da Economia (DGCCRF, na sigla em francês), no qual foram analisadas as
grandes diferenças entre as emissões poluentes de óxido de nitrogênio (NOx) dos
veículos Renault nos testes de homologação e em condições reais de utilização.
No caso do Renault Captur, a diferença constatada nas partículas de NOx chegou a
377% e no do Clio IV a 305%.
Volkswagen deixa porta aberta para fusões e aquisições
15/03/2017 – Fonte: Exame
A decisão da montadora se deu após a queda no lucro operacional de
automóveis mostrar os desafios que a empresa ainda enfrenta

Volks: a companhia disse nesta terça-feira que o lucro operacional subjacente da sua
marca VW caiu 10 por cento (Fabian Bimmer/Reuters)
A Volkswagen deixou a porta aberta a uma potencial parceria com a Fiat Chrysler ou
outro rival nesta terça-feira, uma vez que uma queda no lucro operacional em sua
maior marca de automóveis mostrou os desafios que a empresa ainda enfrenta 18
meses após o seu escândalo de emissões.
A empresa alemã deve ver maior concorrência na Europa após o Grupo PSA, fabricante
da Peugeot, concordar este mês em comprar a divisão Opel da General Motors para
criar um segundo participante mais forte na região atrás da VW.

O chefe da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Sergio Marchionne, disse na semana
passada que o acordo poderia eventualmente persuadir a VW a procurar um
relacionamento com sua própria empresa, uma sugestão que foi rapidamente rejeitada
pela VW.
Mas em uma aparente mudança de tom, o presidente-executivo da montadora alemã,
Matthias Mueller, sinalizou nesta terça-feira que ele pode estar interessado em
parcerias.
“Estamos mais abertos nessa conta do que costumávamos ser anteriormente”, disse
ele, quando a VW apresentou seus resultados detalhados em 2016, acrescentando que
isso “não tinha nada a ver com a FCA especificamente”.
“Seria muito útil se o Sr. Marchionne comunicasse suas considerações para mim
também e não apenas para vocês”, disse a jornalistas.
Uma combinação da VW e da FCA poderia, teoricamente, criar um gigante do mercado
europeu com uma participação de cerca de 30 por cento, dar para a VW um forte apoio
na América do Norte através de operações da Chrysler da FCA e corrigir a falta de
escala da FCA na Ásia.
Mas qualquer vínculo também significaria milhares de perdas de empregos que os
sindicatos e políticos da Itália e da Alemanha se oporiam fortemente.
A Volkswagen disse no mês passado que o grupo registrou lucro operacional recorde
em 2016, excluindo itens extraordinários, ajudado pelo forte desempenho dos seus
caros esportes Porsche e uma recuperação no seu negócio de caminhões Scania.
Ao detalhar os dados pela primeira vez, a companhia disse nesta terça-feira que o
lucro operacional subjacente da sua marca VW caiu 10 por cento, para 1,9 bilhão de
euros, com a margem do lucro recuando para 1,8 por cento ante 2 por cento em 2015.
WR-V é hatch alto com cara e preço de SUV
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Antes mesmo de lançar em 2015 o seu utilitário esportivo (SUV) urbano pequeno
fabricado no Brasil, o HR-V, a Honda já vislumbrava a possibilidade de descer mais
um degrau no mais festejado segmento do mercado brasileiro, para capturar clientes
em uma faixa que triplicou de tamanho nos últimos anos e chega hoje a quase 20%
das vendas de veículos no País.
Assim nasceu o primeiro esboço do WR-V, que durante quatro anos foi desenvolvido
sobre a plataforma do hatch Fit, e chega no fim deste mês às concessionárias.
Executivos da área comercial da Honda estimam que o WR-V será para muitos
brasileiros a “porta de entrada” no segmento de utilitários esportivos e da marca.
“O carro foi pensado para ser o primeiro SUV do cliente”, afirma Luís Kuramoto, líder
geral do projeto WR-V, o primeiro modelo inteiramente projetado pelo centro de
pesquisa e desenvolvimento da Honda do Brasil. “No desenvolvimento do HR-V, por
meio de pesquisas, já percebemos que havia espaço para um SUV menor”, lembra.
Embora a fabricante tenha feito um bom trabalho de design e na suspensão para

conferir qualidades de SUV ao modelo, para assim diferenciá-lo de uma versão cross
do Fit, por suas dimensões o WR-V ainda lembra muito um hatch com altura do solo
aumentada. Mas os preços são de um SUV legítimo, em apenas duas versões: EX por
R$ 79.400 e ELX por R$ 83.400, ambas equipadas com o bom motor flex 1.5 de 116
cavalos (etanol) ou 115 (gasolina), com câmbio automático CVT – não há opção de
transmissão manual.
Com esses valores, o WR-V revela seu último segredo desde que fez sua estreia
mundial no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro do ano passado. Ele é
mais caro do que outros SUVs maiores disponíveis com câmbio manual e fica próximo
de versões automáticas, inclusive do próprio Honda HR-V, cuja primeira opção CVT
parte de R$ 86.800.
Para superar preços tão altos quanto a suspensão elevada do modelo e vender
estimadas 17 mil unidades por ano, a Honda aposta na boa reputação que construiu
sobre a confiabilidade de seus carros, além do apelo SUV que vem conquistando os
consumidores, com a oferta de altura maior do solo para melhor enfrentar as
imperfeições viárias brasileiras, a sensação de segurança na posição de dirigir mais
alta, com boa visibilidade e espaço interno bastante confortável para quatro
ocupantes.
A novidade também terá espaço em outros mercados, os chamados emergentes. Neste
mês o WR-V começa a ser produzido pela Honda na Índia. Do Brasil existe a
perspectiva de exportar o carro para outros países sul-americanos. “É uma boa
oportunidade.
O WR-V deverá ser bem aceito em lugares que tenham condições parecidas com as
ruas e estradas brasileiras, que favorecem a suspensão mais elevada”, avalia Paulo
Takeuchi, diretor de relações institucionais da Honda do Brasil.
Segundo ele, ao menos por enquanto, a produção do novo modelo em Sumaré (SP)
não deverá ser suficiente para justificar a inauguração da fábrica de Itirapina, também
no interior paulista, que está pronta há mais de um ano à espera de um mercado
melhor. “Seria necessário produzir lá pelo menos 60 mil unidades/ano para justificar
a abertura”, calcula Takeuchi.

CARO, MAS BEM EQUIPADO
As duas versões do WR-V têm pacote de equipamentos bastante completo, a começar
pelo câmbio CVT de série em ambas, incluindo ainda rodas de liga leve 16 polegadas,
para-brisa degradê e vidros verdes com filtro UV, rack de teto, faróis de neblina, luzes
diurnas (DLR) de LED, direção elétrica, freios com ABS/EBD, piloto automático (cruise
control), câmera de ré, acionamento elétrico de vidros, travas e retrovisores, arcondicionado, volante revestido em couro com controles de áudio e sistema de som
com quatro alto-falantes e conexão Bluetooth para celular, além de sistema Isofix para
fixação de cadeirinhas infantis no assento traseiro.
A versão mais cara ELX acrescenta o sistema multimídia com navegador por GPS e
tela sensível ao toque de 7 polegadas, além de airbags laterais e cortina (que se
juntam aos frontais obrigatórios por lei, totalizando seis bolsas de ar).
Com tudo isso e por esses preços, faltou o sistema eletrônico de controle de

estabilidade (ESC), que melhor bastante a segurança, especialmente de carros com
altura elevada e centro de gravidade mais alto. Diz a Honda que em desenvolvimento
futuro o ESC poderá ser incorporado ao seu “suvinho”.
O porta-malas de 363 litros está acima da média da maioria dos hatches compactos,
mas esse volume aumenta para pouco mais de mil litros com o bem bolado sistema
Ultra Seat (também presente no Fit e HR-V), que permite o rebatimento dos bancos
traseiros (tanto os encostos quanto os assentos) e do encosto dianteiro do passageiro
para abrigar até uma prancha de surf no interior do veículo.
TRANSMUTAÇÃO SUV

O novo padrão do tecido dos bancos com apliques em laranja deram um tom
mais quente ao interior do WR-V, que usa o mesmo painel do Fit
O WR-V foi concebido, segundo Kuramoto, em torno do conceito little giant, ou
“pequeno gigante”, com base em uma carroceria compacta com generoso espaço
interno, algo fundamental para um SUV que queira usar esse nome. “O carro precisava
ser gigante em versatilidade, apresentar boa performance e ter design robusto”,
explica o líder do projeto.
O desenho externo é a primeira grande diferença do WR-V para o Fit. O designer
japonês Keisuke Nakamura abusou dos vincos pronunciados e contornos afiados para
transmitir robustez – outra qualidade fundamental de um SUV, mesmo que seja do
tipo míni. “O objetivo foi conferir um olhar vigoroso e inquebrável a uma carroceria
compacta”, diz.
O líder de design interno Edison Matsuzake conta que o principal desafio era superar
um interior sem emoção, bancos comuns e espaço apertado da maioria dos carros
dessa categoria.
Por dentro, o WR-V tem painel e quadro de instrumentos igual ao do Fit, sem grandes
luxos. Para diferenciar o modelo foram aplicados alguns detalhes prateados. A principal
mudança foi no padrão do revestimento dos bancos, que também ganharam costura
dupla aparente. O cliente pode escolher entre o comum preto e prata ou preto e
laranja, que cria um ambiente mais colorido.
A segunda grande diferença do WR-V em relação à base do Fit foi o retrabalho do
chassi, com ligeiro aumento de entre-eixo (2.555 mm) para garantir maior espaço
interno (especialmente para quem vai atrás) e completa redimensionamento da
suspensão, com bitola mais larga e travessas mais robustas.
Este é o melhor resultado do desenvolvimento: o carro anda muito bem em pisos
irregulares, absorvendo os impactos com pouca oscilação da carroceria e transmitindo
pouco ruído para o interior. Os pneus Pirelli 195/60R16 conferem um rodar macio.
O conjunto do trem-de-força, com motor 1.5 e câmbio CVT iguais aos já utilizados
pelo Fit, garante performance adequada ao WR-V, sem grande esportividade, mas de
bom tamanho. Também ficou eficiente: o modelo garantiu nota A na medição do
Inmetro na categoria de SUVs compactos, marcando consumo urbano de 8,1 km/l de

etanol e 11,7 km/l de gasolina; na estrada o índice foi de 8,8 km/l e 12,4 km/l,
respectivamente.
Volvo prevê mercado estável para seus carros
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business
Volvo prevê mercado estável para seus carros
Empresa deve repetir este ano as cerca de 3,4 mil unidades vendidas em 2016

A Volvo acredita em um 2017 com vendas na casa de 3,4 mil unidades no Brasil. Em
2016 a empresa de origem sueca teve exatos 3.456 automóveis emplacados no País,
anotando queda de 9,4% ante 2016. “Fomos a marca premium que menos caiu”,
afirma o gerente de produto e preço André Bassetto.
Ele tem razão quando se olham os resultados de Audi (-33,9%), BMW (-25,2%), Land
Rover (-24,1%) e Mercedes-Benz (-34,5%), mas vale lembrar que a Porsche teve
quase mil carros emplacados no último ano e cresceu 36,2%. É importante dizer
também que o volume atual da Volvo está abaixo da cota de 4,8 mil unidades que a
empresa pode importar sem pagar os 30 pontos porcentuais extras de IPI.
Bassetto conversou com Automotive Business durante o lançamento do Volvo XC90
T8, primeiro modelo híbrido que a marca sueca traz ao Brasil.
O executivo acredita na boa aceitação do carro, que se junta às versões a gasolina e
a diesel do XC90. Ele também está confiante no sucesso do novo XC60, apresentado
no Salão de Genebra: “O carro chega ao Brasil no segundo semestre”, garante. O
XC60 é o Volvo mais vendido do País. Com 2,1 mil unidades em 2016, ele representou
62% dos automóveis Volvo emplacados no País.
A marca mantém estável o número de concessionárias. São 28 ao todo. “Assim como
no fim de 2016 continuamos estudando a abertura de revendas em Campo Grande
(MS) e Cuiabá (MT), onde percebemos potencial para a marca”, diz a diretora de
desenvolvimento de rede, Chiara Grazzini.
Usiminas cria inspeção adicional para aço veicular
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A Usiminas desenvolveu um processo adicional de inspeção de aço veicular destinado
à fabricação de autopeças e conjuntos críticos, que compõem sistemas tais como
longarinas, amortecedores, rodas, travessas, para-choques e tanques de combustível.
Com o processo de segurança de produto, a siderúrgica, que é uma das maiores
fornecedoras de aço para a indústria automotiva no Brasil, visa garantir o máximo de
rigor na produção a fim de minimizar a possibilidade de essas peças apresentarem
algum tipo de falha.

Para efetivar o processo, o cliente deve informar à siderúrgica na ordem de compras
que o aço será utilizado na fabricação de peças de segurança. Caso seja o primeiro
fornecimento para a montadora ou empresa fabricante de autopeças, a Usiminas
bloqueará o pedido até que o controle integrado das usinas de Ipatinga ou Cubatão
elabore um projeto de qualidade que definirá detalhes do processo de produção do
aço.
Por meio da identificação do pedido, a Usiminas avalia e controla os riscos a partir da
FMEA (Análise de Modos de Falhas e Efeitos). “Esse projeto só poderá ser aprovado e
liberado para produção depois da realização de um contato formal com o cliente, em
que deverão ser explicitados os riscos residuais inerentes ao fornecimento do produto”,
afirma o especialista de assistência técnica da Usiminas, Marcus Vinícius Gravina
Souza.
Os riscos residuais são aqueles que permanecem mesmo após o aço passar por todas
as ações que controlam a qualidade, casos em que podem surgir defeitos superficiais,
por exemplo, que de alguma forma afetam a espessura do aço, como arranhões, e
que podem comprometer a fabricação e o desempenho à fadiga das peças.
“Por meio dessa comunicação transparente, o processo de segurança do produto da
Usiminas utiliza a informação como prática preventiva, possibilitando que os clientes
determinem ou reforcem suas próprias ações de controle, se julgarem necessárias”,
completa Souza.
Uma vez aprovado o projeto e sua produção, o próximo passo é comunicar todos os
postos de trabalho que possam afetar a qualidade do produto a informação de que um
aço destinado à fabricação de uma peça de segurança está sendo produzido – como
na programação de corridas, chances de laminação, fichas de inspeção e liberação de
teste mecânico.
“Além disso, toda a documentação associada ao fornecimento enviada ao cliente, como
confirmação de encomenda, etiqueta de produto e certificado de inspeção, estará
identificada com um símbolo que confirma que o pedido foi aceito, produzido e
fornecido para atendimento a requisitos de segurança”, confirma o executivo.
“Um processo bem consolidado como este desenvolvido pela Usiminas demanda alta
competência técnica e integração das equipes, incluindo um cuidado bastante
minucioso na elaboração do projeto de qualidade do produto e do acompanhamento
da produção em todas as suas etapas”, complementa o gerente-geral de atendimento
ao cliente, garantia da qualidade e produto da Usiminas, Eduardo Côrtes Sarmento.
Montadoras precisam de parceiras para inovar, diz Accenture
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Firmar parcerias com startups, empresas de tecnologia ou usar plataformas já
desenvolvidas para oferecer novos serviços são alguns dos caminhos que as
montadoras podem seguir para inovar e se digitalizar. As sugestões são de Eduardo
Dias, líder da área automotiva na Accenture e defensor de buscar ajuda externa para
identificar oportunidades no mercado.

“Com a crise, há grande capacidade ociosa e as empresas estão fazendo programas
internos para tentar mapear chances de negócio. A questão é que, ao abrir esta
discussão, é possível chegar a tecnologias diferentes das disponíveis internamente”,
diz, ao comentar o estudo sobre digitalização da indústria automotiva elaborado pela
consultoria e já disponível em AB Inteligência. “As montadoras precisam firmar
parceria com outras empresas e provocar disrupção no setor automotivo antes que
alguém de fora faça isso”, alerta.
Segundo Dias, internacionalmente, as montadoras já começam a fazer alianças
importantes com empresas de outros segmentos, como meios de pagamento,
compartilhamento de carros e de transporte, ou com companhias da área de TI, como
a IBM, que firmou parcerias para a aplicação do Watson, seu sistema de inteligência
cognitiva, em carros.
“Você pode alavancar algo a partir de uma plataforma já desenvolvida por outra
empresa ou por uma startup. Isso é oportunidade de exponencializar ganhos”, avalia.
Localmente, ele diz, as fabricantes de veículos começam a demonstrar interesse em
abrir as portas para inovar. Segundo o consultor, a crise torna qualquer investimento
mais desafiador, algo que tem freado este processo. Por outro, diz, há companhias
empenhadas em inovar para largar na frente na hora da retomada.
“Cada empresa enfrenta uma situação diferente. Algumas foram muito prejudicadas
pela queda nas vendas, outras conseguiram, inclusive, ampliar a participação no
mercado”, lembra. E complementa: “Não sei dizer em quanto tempo vamos perceber
essa mudança de abordagem para inovar, mas a discussão já começou a acontecer, o
que é um bom sinal.”
DISRUPÇÃO DO SETOR
Segundo o estudo da Accenture, a digitalização deixou de ser diferencial para se tornar
necessidade bárica para a indústria automotiva. O levantamento aponta que, no lugar
de concentrado em produto, o negócio deverá ser centralizado em serviços.
Dentro desse formato, é necessário repensar a experiência do cliente, a relação com
as concessionárias, com os fornecedores, as tecnologias e sistemas implementados
nas fábricas e até mesmo as ferramentas de gestão da companhia.
“É possível usar plataformas digitais como machine learning e robótica para processos
da área de contabilidade. Internet das Coisas (IoT) para digitalizar e melhorar a
experiência dentro da fábrica e, no departamento de RH, implementar um chat bot
para melhorar os processos”, dá o exemplo, citando tecnologias que hoje são cogitadas
apenas para os carros ou, no máximo, para o atendimento ao consumidor. Dias
enfatiza que é importante digitalizar as empresas internamente, não só da porta para
fora.
O estudo indica que, com a digitalização, há potencial para aumentar em US$ 2,3
bilhões o faturamento anual de uma montadora padrão, cuja receita líquida gire hoje
em torno de US$ 55 bilhões.
Já a lucratividade teria incremento ainda mais relevante, da ordem de 43% até 2020,
caso a empresa apostasse em digitalização total, buscando novos modelos de negócios
e investindo em inovação.

Aliança Renault-Nissan terá divisão de comerciais leves
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A partir de 1º de abril, a Aliança Renault-Nissan terá uma nova unidade de negócios
dedicada a veículos comerciais leves. Em comunicado divulgado na terça-feira, 14, a
nova divisão concentrará todas as atividades relacionadas aos modelos utilitários das
marcas do grupo, incluindo desenvolvimento, produção e compartilhamento de
plataformas e tecnologias. A nova divisão também incluirá a Mitsubishi, que passou a
fazer parte da aliança após a conclusão de sua compra pela Nissan, em outubro de
2016.
Na nota, a companhia reforça seu objetivo de expandir a presença global das marcas
neste segmento que segue em crescimento nos principais mercados. A nova divisão
terá como vice-presidente sênior Ashwani Gupta, que desde 2014 ocupa o cargo de
vice-presidente global da divisão de veículos comerciais leves da Renault. Ele se
reportará diretamente ao CEO do grupo, Carlos Ghosn.
“A combinação da Renault, da Nissan e da colaboração inicial com a Mitsubishi em
uma unidade de negócios de veículos comerciais leves aumentará as vendas e
proporcionará maiores sinergias”, disse em nota o presidente e CEO da Aliança, Carlos
Ghosn. “Com esse movimento, planejamos expandir nossa participação de mercado,
acelerando nosso desempenho em mercados atuais e novos com alto potencial de
crescimento, com base nos principais produtos e conhecimento de mercado de cada
empresa, orientados pelas necessidades dos clientes.”
Com a nova unidade de negócios, a aliança intensificará o compartilhamento de
produtos entre as marcas, como já tem sido feito por Renault e Nissan nos últimos
anos. Entre os veículos que compartilham suas tecnologias estão a minivan Nissan
NV300 montada sobre a mesma plataforma da também minivan Renault Trafic; a van
Nissan NV400 compartilha a mesma plataforma do utilitário Renault Master, enquanto
a picape média Alaskan, da Renault, terá a mesma plataforma da picape Nissan
Navara.
Consórcios anotam alta de 3,2% em janeiro
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Os consórcios continuam com desempenho favorável no setor de veículos e começou
2017 com a venda de 156,5 mil novas cotas, registrando alta de 3,2% sobre o mesmo
mês de 2016. O crescimento foi especialmente motivado pelos veículos leves, em que
as novas cotas somaram 80,4 mil unidades e acréscimo de 8,6% sobre janeiro de
2016.
Os veículos pesados também anotaram crescimento neste início de ano. Entre
caminhões, ônibus, semirreboques e tratores foram 3,2 mil novas cotas, alta de 23,1%
sobre janeiro do ano passado.

Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcio (Abac), que classifica os resultados gerais como bons em razão do momento
econômico. A entidade ressalta, porém, que alguns indicativos pioraram neste início
de ano. As contemplações caíram 13,3% e o número de participantes no sistema
recuou 3,2%.
O segmento de motos ainda traz números negativos, mas dá indícios de recuperação,
segundo a Abac. A venda de novas cotas em janeiro foi de 73 mil novas unidades,
número igual à média de 2016. Na comparação com janeiro de 2016 ocorre pe3quena
queda de 2,7%.
ZF realiza seu 1º fórum de startups na Alemanha
15/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Autônomo, elétrico e impressão parcial 3D: esta é a forma como a empresa norteamericana Local Motors apresentou seu ônibus urbano Olli na ZF Pitch Night
A ZF realizou na última sexta-feira, 10, seu primeiro fórum de startups na Alemanha,
o ZF Pitch Night, realizado na nova sede da empresa em Friedrichshafen. O encontro
reuniu jovens especialistas de 57 companhias de 15 países, que apresentaram suas
abordagens, modelos de negócio e projetos nos campos de condução autônoma,
conectividade, inteligência artificial e robótica, entre outros temas. Para as ideias mais
promissoras a ZF concedeu um projeto piloto digital ou a opção de um exclusivo
encontro com a alta direção da companhia.
“A ZF Pitch Night é uma possibilidade para trazer para dentro de casa a comunidade
de startups digitais emergentes, criativas e internacionais”, explica o chefe de
ecossistemas digitais & parceria estratégica, Malgorzata Wiklinska, que teve a ideia do
evento. “Isso nos aproxima de companhias guiadas pela inovação que têm a
capacidade de fornecer a inspiração crucial na importante área da mobilidade em rede.
A paixão e o poder das equipes no lançamento nos impressionaram seriamente”.
Em uma série de assuntos, as startups foram desafiadas a propor as suas ideias sobre
problemas específicos no dia-a-dia ou suas soluções nas categorias de inteligência
artificial e robótica, bem como condução autônoma e conectividade.
Em apenas três ou quatro minutos, eles tiveram que apresentar os seus produtos de
maneira convincente ao júri ZF formado pelo CEO, Stefan Sommer, o CDO, Mamatha
Chamarthi, e o diretor da Zukunft Ventures, Torsten Gollewski. Entre os participantes
estiveram a empresa especialista em conectividade Savari (EUA) e a empresa britânica
FiveAI, que criou um nicho na fabricação de software baseado em inteligência artificial
para veículos autônomos.
Outros dois especialistas norte-americanos em novos conceitos de mobilidade, Local
Motors e Auro, apresentaram um carro de direção autônoma para o transporte urbano.
No seu discurso, o sócio-fundador da empresa internacional de capital de risco Projeto
A, Uwe Horstmann, falou sobre como os empreendedores se destacam e melhoram o
seu desempenho e como as startups podem se beneficiar da cooperação com
investidores.
“Os eventos como o ZF Pitch Night impulsionam a nossa colaboração aberta com a

comunidade de startups e também podem ter um impacto positivo na nossa cultura
corporativa”, disse Mamatha Chamarthi. “Levamos a digitalização a sério. Queremos
projetar os nossos processos de desenvolvimento de forma que nos permitam criar
novos estímulos ao cenário de startups digitais mais rapidamente e criar valor
agregado para os nossos clientes através do upgrade dos nossos produtos e serviços”,
completou.
Cobre avança com greves em minas no Chile e Peru
15/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os contratos futuros de cobre operam em alta nesta quarta-feira, beneficiados pela
manutenção da greve em minas do Chile e do Peru, bem como problemas de
exportação na Indonésia.
Na London metal Exchange, o contrato para três meses operava em alta de 0,4%, a
US$ 5.864 a tonelada métrica, perto das 9h01 (de Brasília). Na Comex, a divisão de
metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para maio avançava
1,14%, a US$ 2,6650 a libra-peso, às 9h24.
O metal continua recebendo suporte por causa de interrupções da produção em
Escondida, no Chile, e Cerro Verde, no Peru, bem como da disputa sobre a licença de
exportação da mina Grasberg, na Indonésia.
O otimismo, no entanto, é limitado por dados da LME mostrando que seus armazéns
estão com a maior capacidade utilizada desde dezembro de 2016.
Os demais metais operam em alta na LME. O alumínio subia 0,6%, a US$ 1.875,50 a
tonelada; o niquel avançava 0,2%, a US$ 10.255 a tonelada; o estanho apresentava
ganho de 0,5%, a US$ 19.980 a tonelada; o zinco registrava alta de 1,0%, a US$
2.778 a tonelada; e o chumbo cedia 0,1%, a US$ 2.228,50 a tonelada.

