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STF exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; União vai recorrer
16/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Segundo o governo federal, a estimativa de impacto é de R$ 250,3 bilhões
aos cofres públicos

O plenário do STF Carlos Moura/SCO/STF
Em um julgamento de enorme impacto financeiro para a União, o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (15), que o ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins). O governo federal já anunciou que irá recorrer.
A decisão - tomada no julgamento de recurso de uma empresa que produz óleos
industriais contra a União - tem repercussão geral. Portanto, tal entendimento deverá
ser aplicado em todas instâncias da Justiça. Há cerca de 10 mil processos suspensos
nas instâncias de origem e que aguardavam a definição do Supremo sobre o caso para
serem concluídas.
A União, que terminou derrotada no recurso, alegou que a estimativa de impacto é de
R$ 250,3 bilhões aos cofres públicos, de acordo com um anexo da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), considerando o intervalo entre 2003 e 2014. Nos últimos cinco
anos, o impacto é de R$ 100 bilhões e, anualmente, de R$ 20 bilhões.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na sustentação oral durante o
julgamento, havia feito um pedido de modulação para que os efeitos da decisão só
valham a partir do exercício fiscal de 2018, mas esse pedido não foi tratado porque
não constava nos autos, segundo alegou a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia,
relatora do processo.
Assim, o STF não deixou claro a partir de quando a decisão entrará em vigor. Em
teoria, passará a valer quando for publicado o acórdão, mas a Advocacia-Geral da
União e a PGFN ainda podem peticionar um pedido de modulação.
Votaram pela exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e da Cofins a relatora,
ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo, os ministros Luiz Fux, Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello e a ministra Rosa Weber. Os
ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram
por negar o recurso, posição defendida pela Fazenda Nacional.
Um dos pontos de divergência foi sobre se faturamento e receita seriam a mesma
coisa. Para a relatora, Cármen Lúcia, “é inegável que o ICMS abarca todo processo e
o contribuinte não inclui como faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda
Pública, tratando-se de ingresso”.
O voto final foi dado pelo decano da Corte, ministro Celso de Mello, que poderia ter
empatado o julgamento, mas seguiu a relatora ao prover o recurso. Ele reafirmou a
“inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de cálculo

da Cofins e da contribuição ao PIS, em razão dos valores recolhidos a título de ICMS
não se subsumirem à noção conceitual de receita ou de faturamento da empresa”.
A divergência foi inaugurada pelo ministro Edson Fachin. Ele afirmou que “embora não
haja incremento patrimonial, o valor relativo ao ICMS destacado e recolhido referente
a uma operação concreta integrará a receita efetiva do contribuinte, pois gerará
oscilação patrimonial positiva”
O ministro Gilmar Mendes usou palavras fortes ao votar a favor do governo. “As
consequências do julgamento serão desastrosos para o País. Não apenas para o
impacto tributário.” Ele afirmou que a exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins
“redundará em expressivas perdas de receitas para a manutenção da seguridade
social”. O ministro se disse preocupado com a “ruptura do sistema tributário” e
também criticou o que enxerga como “hipertrofia do Poder Judiciário” ao tomar tal
decisão.
Gilmar diz também que a decisão “não necessariamente resultará na redução do Custo
Brasil”. Ao contrário, segundo ele, “provocará a majoração do próprio custo, particular
e público, da administração do sistema tributário.
O procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, na sustentação oral pela
União, argumentou que “o que se pretende é transformar o conceito de receita bruta
em receita líquida”. “Se essa tese prevalecer, a única tributação possível sobre as
operações de vendas de mercadorias e prestação de serviços seria o imposto de renda,
porque é o único tributo que permite isso”, disse.
“Se a tese do contribuinte prevalecer, quem pagará o preço dessa recomposição serão
justamente os consumidores de produtos com ICMS menor. Aqueles produtos que
possuem ICMS maior, muitas vezes supérfluos, terão menos impactos. Quem
consumir produtos da cesta básica por exemplo não terá benefício algum e pagará a
conta daqueles”, disse da Soller. Ele pediu modulação para que a decisão não
comprometa as metas estabelecidas, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O representante da PGR no julgamento questionou os argumentos. “Me impressionou
o argumento da Procuradoria da Fazenda. Ele quase me convenceu que, se pagarmos
mais pagaremos menos, e que se pagarmos menos, pagaremos mais”, disse o viceprocurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada.
União vai recorrer de decisão do STF sobre cálculo do PIS/Cofins
A equipe econômica vai recorrer da decisão do STF de retirar o ICMS da base de cálculo
do PIS/Cofins. Segundo técnicos do governo, a ideia é pedir aos ministros uma
modulação da decisão para reduzir seu impacto sobre os cofres do governo. Será
apresentado um embargo de declaração, recurso no qual se pede um esclarecimento
sobre decisão tomada.
Na modulação, os ministros teriam que dizer se os efeitos da decisão são retroativos
e a partir de quando ela deve entrar em vigor. No julgamento, a PGFN pediu que a
decisão tivesse validade somente a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas, como o
pedido não tinha sido feito por escrito no processo, o STF não analisou o caso. No
entanto, nada impede que o governo repita o pleito no recurso.
“Vamos entrar com recurso para ter modulação. Aí o STF vai ter que decidir se vale
para frente ou não. Não há efeito imediato”, disse um técnico do governo.
“A União ingressará com o recurso de embargos de declaração, a serem opostos
quando da publicação do acórdão, a fim de que o seu pedido de modulação de efeitos
seja apreciado pela Corte. Nele a União requererá que a decisão do STF tenha efeitos
a partir de 2018. Somente com a apreciação dos embargos de declaração pelo Plenário

do STF é que se poderá dimensionar o eventual impacto dessa decisão”, informou a
Fazenda, em nota divulgada há pouco.
O tributarista Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, chamou de
“maluquice” a decisão do STF. Para ele, a repercussão sobre o sistema tributário pode
ser catastrófica e o contribuinte será o maior prejudicado, pois fatalmente terá de
pagar mais impostos.
“É uma maluquice nacional, uma coisa completamente absurda. O contribuinte terá
de pagar por isso. Não há outro jeito”, afirmou.
Por outro lado, o diretor de políticas estratégicas da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) elogiou a decisão. Disse que a incidência de um imposto sobre outro
sempre foi uma anomalia do sistema tributário brasileiro, o que pode significar
ausência de transparência.
“A CNI sempre defendeu a não incidência de um imposto sobre outro. Todas as
propostas de reforma tributária no Brasil buscam eliminar essa distorção”, disse
Fernandes.
Valdirene Lopes, sócia do escritório de advocacia Braga & Moreno, destacou que o
julgamento desta quarta-feira confirma a posição adotada pelo STF em 2014.
“O julgamento permite pelo menos aos contribuintes que propuseram medida judicial
o direito a importante crédito tributário. Provavelmente, a PGFN irá requerer no
processo a modulação de efeitos para que esse direito ao crédito venha a ser restrito,
a fim de não prejudicar os cofres da União”, disse ela.
“O mais importante é que essa decisão de hoje passará a ser considerada como
precedente obrigatório”, completou Sérgio Villanova Vasconcelos, da Peixoto & Cury
Advogados.
Receita publica instrução normativa sobre recolhimento de IRPJ e CSLL
16/03/2017 – Fonte: Correio Braziliense
De acordo com a IN, são contribuintes do IRPJ e da CSLL as pessoas jurídicas
e as empresas individuais
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16/3),
a Instrução Normativa (IN) 1.700/2017, com regras sobre o Imposto sobre a Renda
(IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas (CSLL) e o
tratamento tributário de PIS/Pasep e Cofins. A IN incorpora as alterações introduzidas
pela Lei 12.973/2014, que trata da tributação de lucros e dividendos de controladas e
coligadas de empresas brasileiras no exterior.
De acordo com a IN, são contribuintes do IRPJ e da CSLL as pessoas jurídicas e as
empresas individuais. Também as empresas públicas e as sociedades de economia
mista, incluindo subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais
pessoas jurídicas.
Entre outros pontos, o texto reafirma imunidades e isenções já existentes referentes
aos tributos. Templos de qualquer culto, por exemplo, não estão sujeitos ao IRPJ.
Também não recolhem o imposto de renda os partidos políticos e entidades sindicais
de trabalhadores desde que "não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título; apliquem seus recursos integralmente no País, na
manutenção de seus objetivos institucionais; e mantenham escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua

exatidão". Ainda são imunes ao IRPJ instituições de Educação e de Assistência Social
sem fins lucrativos.
Consumo de bens industriais tem crescimento de 2,6%
16/03/2017 – Fonte: Portal Brasil

Indicador do Ipea mostra resultado positivo no setor de bens
O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais cresceu 2,6% em janeiro deste
ano, na comparação com o mesmo mês de 2016. O percentual foi divulgado nesta
nesta quarta-feira (15) pelo Grupo de Conjuntura do Ipea e é o segundo resultado
positivo seguido, após longo período de quedas, no comparativo interanual. Já em
relação a dezembro passado, na série livre de efeitos sazonais, o indicador mostrou
um recuo de 0,9%, depois de uma alta de 2,6% no mês anterior.
O consumo aparente (CA) de bens industriais é definido como a produção industrial
doméstica, acrescidas as importações e abatidas as exportações. Com o desempenho
de janeiro, a queda do indicador acumulada em 12 meses desacelerou de 8,5% para
7%.
Esse resultado, quando comparado à produção doméstica, cuja queda foi de 5,4% no
mesmo mês, sugere um escoamento líquido da produção para o setor externo,
segundo análise do Grupo de Conjuntura.
Nessa mesma base de comparação, o volume importado de bens industriais caiu 8,7%
e as exportações cresceram 5,4% nos 12 meses terminados em janeiro de 2017.
O destaque positivo, na comparação entre janeiro e dezembro, foi o avanço de 1,1%
na margem do setor de bens intermediários – as matérias-primas processadas que
são empregadas para a produção de outros bens ou produtos finais. “Já o setor de
bens de capital apresentou contração de 6,6% em janeiro, reflexo do mau
desempenho da produção doméstica e das importações”, destaca o técnico de
planejamento e pesquisa Leonardo Mello de Carvalho.
BB capta alta de 20% na demanda de micro e pequenas por crédito
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse que a economia brasileira já
começa a dar sinais de recuperação. Segundo ele, a demanda de micro, pequenas e
médias empresas por crédito no BB subiu 20% em comparação com o ritmo que vinha
sendo observado até fevereiro.
“É o primeiro mês que temos essa recuperação”, afirmou Caffarelli, durante um evento
do BB e do Sebrae no Centro Cultura Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. “Crédito e
confiança andam juntos e são dois conceitos fundamentais na retomada do
crescimento econômico do nosso País.”
Caffarelli afirmou que parte desse crescimento pode ser atribuído a uma estratégia do
próprio Banco do Brasil e ponderou que a amostra do banco é pequena. “Mas, de
qualquer forma, a demanda aumentou”, disse.

Caffarelli disse que a estimativa do Banco do Brasil é que o PIB do País cresça 0,5%
neste ano e 2,5% em 2018. “E há uma expectativa de que o PIB seja positivo no
primeiro trimestre, depois de 8 trimestres”, afirmou. Segundo ele, o dinheiro sacado
das contas inativas do FGTS terá contribuição fundamental para esse resultado.
O presidente do BB disse ainda que os CDS (Credit Default Swap, na sigla em inglês)
com prazo de cinco anos, negociados pela instituição financeira no exterior, estão no
mesmo patamar de quando o Brasil ainda tinha grau de investimento. “É um indicador
positivo”, afirmou, ressaltando que as medidas adotadas pelo governo já estão sendo
precificadas.
Caffarelli disse que a inflação está numa trajetória em direção à meta e deve acumular
3,5% nos 12 meses encerrados em julho. Ele citou também que a produção industrial
teve resultado positivo de 1,4% em janeiro comparativamente ao mesmo mês do ano
passado, um desempenho que não ocorria desde o fim de 2014.
“Teremos a maior safra de todos os tempos, com alta de 20%”, afirmou o presidente
do BB. “Tivemos uma alta de 76% na Bolsa, um belíssimo indicador antecedente
positivo.”
Receita elimina formulários de papel de regime especial de exportação
16/03/2017 – Fonte: Portal Contábil
A habilitação e procedimentos
totalmente digitais

administrativos

do

Recof-Sped

serão

A Receita Federal passou a permitir a utilização de formulários digitais pelas empresas
que exportam por meio do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped).
Agora não será mais necessário utilizar formulários de papel para solicitação de
habilitação no regime especial, para deixar de utilizar o regime, além de outros
procedimentos administrativos.
“O uso de formulários digitais proporcionará ganhos expressivos de eficiência e
agilidade nos procedimentos administrativos para adesão ao Regime, bem como a 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.
O Recof-Sped foi criado em 2015. Segundo a Receita, as mudanças propostas pelo
regime flexibilizaram alguns critérios para habilitação, 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.
Para sobreviver à crise, empresários deixaram de pagar impostos
16/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A deterioração do cenário macroeconômico nos últimos anos obrigou as empresas,
sobretudo as pequenas e médias, a escolherem entre o pagamento de fornecedores
ou o recolhimento de impostos.

Na opinião do economista Juarez Rizzieri, professor sênior da Faculdade de Economia
e Administração da USP, a decisão geralmente pende para o lado da sonegação.
“Normalmente, a empresa para de pagar os impostos municipais e estaduais e tenta
ao máximo pagar as dívidas com a Receita Federal, onde ela sabe que a punição é
rápida e maior. Mas essa busca pela sobrevivência vem destruindo a segurança jurídica
do ambiente corporativo”, disse à ‘Agência Estado’.
No caso de Humberto Gonçalves, dono de uma indústria de forja e estamparia há 24
anos na cidade de São Paulo, a recessão levou à suspensão completa de pagamento
de impostos.
“Os últimos quatro anos estão críticos. Teve um mês em que eu não consegui pagar o
ICMS de 18%. No outro mês eu estava, portanto, devendo o novo mês, o mês passado
e mais 20% de juros pelo atraso. Daí para frente, a situação se desenrolou como uma
bola de neve”, conta ele, que contabiliza uma dívida de mais de R$ 1 milhão em
impostos.
Para Marcio Morgado, da rede de franquias Nat Fruit Ice, as dívidas com o Fisco
resultaram na perda de crédito com os fornecedores.
“Eu vivo de revender produtos para os franqueados e da cobrança dos royalties sobre
a receita deles. Mas parei de cobrar royalties, se não eles quebram, tenho de comprar
tudo à vista. Se pagar os impostos, não tenho o que vender.”
Comércio lidera irregularidades
Por ramo de atividade, pesquisas do Ibracem e da FGV-SP apontam as empresas de
comércio como líderes em irregularidades – só 4% dos empreendimentos não têm
pendências.
O ramo industrial vem na sequência, com 91,83% de negócios irregulares, empatado
com o setor de serviços. O problema atinge até empresas de auditoria e contabilidade,
que teoricamente têm no controle da burocracia e do pagamento de impostos sua
atividade principal.
Quase 90% delas têm hoje algum tipo de irregularidade, incluindo as multinacionais
de auditoria, como a americana Grant Thornton. A empresa tirou uma certidão
negativa em novembro, com validade de seis meses. No entanto, consta em seu
registro uma pendência na prefeitura de São Paulo.
“Nós temos um parcelamento na prefeitura e, em virtude disso, não é possível fazer a
emissão da certidão de maneira online”, diz o sócio da área de tributos da empresa,
Murilo Pires.
“É por esse motivo que temos uma certidão válida e, na medida em que está para
vencer, é preciso levar ao conhecimento do órgão, apesar de ele já ter essa
informação, mostrar todos os documentos que estamos honrando com o pagamento
para que seja possível a emissão de uma nova certidão”, explica Pires, que faz um
paralelo do ambiente de negócio do País com o da Índia. “Sem dúvida, o Brasil é um
País complexo.”
Pequenos negócios terão acesso a R$ 8,8 bilhões para capital de giro
16/03/2017 – Fonte: PEGN

Desde a assinatura do convênio entre Sebrae e BB, em janeiro, já foram liberados cerca de R$ 300
milhões para micro e pequenas empresas

Presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos: Senhor Orientador vai facilitar acesso ao crédito
(Foto: Agência Sebrae de Notícias)
Lançado nesta quarta-feira (15), o projeto Senhor Orientador vai acelerar o acesso
das micro e pequenas empresas ao total de R$ 8,8 bilhões em linhas do Banco do
Brasil para capital de giro.
São previstos R$ 900 milhões por meio da linha Proger Urbano Capital de Giro, com
recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador (FAT), R$ 7 bilhões da linha BNDES
Capital de Giro Progeren e mais R$ 900 milhões do FCO Capital de Giro, para empresas
que possuem atividade produtiva no Centro-Oeste.
Desde a assinatura do convênio entre o Banco do Brasil e o Sebrae, no dia 18 de
janeiro, quando foram disponibilizados R$ 8,2 bilhões apenas via Proger e Progeren,
quase 3 mil micro e pequenas empresas já tomaram cerca de R$ 300 milhões em
financiamentos voltados para capital de giro no Banco.
Com o lançamento do Senhor Orientador, 310 consultores aposentados, selecionados
pelo Sebrae entre ex-bancários aposentados de todo o país, darão suporte a gestores
de pequenos negócios que buscam financiamentos no BB.
"O crédito representa 60% das receitas do BB e é a nossa aposta para retomada da
nossa rentabilidade e do crescimento do país. A economia brasileira está recuperando
sua confiança, e o trabalho dos orientadores do Sebrae ajuda a levar esta confiança a
um setor que é fundamental para o país", afirma Caffarelli.
“O Senhor Orientador, sob a coordenação do Sebrae, vai reforçar e qualificar a
liberação das linhas de crédito operadas pelo Banco do Brasil. O crédito orientado é o
caminho para que o pequeno negócio permaneça no mercado, com equilíbrio e fôlego”,
ressalta o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Segundo pesquisa divulgada no ano passado pelo Sebrae, 83% deles não recorrem
aos bancos quando precisam de crédito, devido aos juros altos e à dificuldade para
oferecer garantias.
O acesso ao crédito está vinculado à disponibilização de garantias reais e recebíveis.
Para isso, os empresários contam também com o Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas (Fampe).
Com ele, empresas com faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões podem obter
garantias complementares de até 80% de suas operações. O BB concentra a maior
parte dos financiamentos que contam com aval do Fampe.

Os segredos de empreendedores de sucesso para converter empresa
pequena em grande companhia
16/03/2017 – Fonte: UOL Economia
Na era da internet, são vários os exemplos de companhias que evoluíram rapidamente
de um negócio de garagem para empresa global.
Foi o que aconteceu, por exemplo, com o identificador de músicas Shazam, o buscador
de passagens aéreas, hotéis e locadoras de veículos Skyscanner e o site de aluguel de
quartos e imóveis Airbnb.
Mas os fatores que permitem essa transformação são complexos - a tarefa sempre
será um grande desafio.
A BBC ouviu quatro profissionais bem sucedidos que compartilharam suas experiências
e impressões sobre o que se deve ou não fazer para botar uma pequena start-up na
rota do sucesso global. Veja a história e as dicas de cada um deles.
Aprender a delegar
Jessica Butcher é co-fundadora da Blippar, aplicativo que permite blippar objetos com
a câmera do celular, trazendo para a tela mais informações sobre eles. A ideia do
produto veio em uma conversa de bar, há seis anos. Hoje, a empresa vale mais de
US$ 1 bilhão.
No Fórum dos Fundadores, uma conferência anual de empreendedores, ela explicou à
BBC que, pela experiência na Blippar, os criadores/donos de uma empresa têm que
saber abrir mão de seu controle absoluto se querem crescer.
"Eu gosto do ambiente caótico das startups, pode falar com todo mundo da equipe,
compartilhar ideias", diz Butcher.
"Mas quando o negócio cresce, os desafios mudam. O fundador não participa de todas
as decisões e tem que aprender a delegar funções", afirma.
Butcher contou que a licença maternidade ajudou nisso, porque exigiu que se
afastasse um pouco do trabalho e contratasse pessoas melhores que ela nos aspectos
operacionais.
'Engarrafar a paixão'
Michael Tamblyn comanda a empresa de livros eletrônicos Kobo e recorda com carinho
dos seus dias de start-up, quando alguns funcionários dormiam nas próprias mesas.
A Kobo começou como uma das primeiras livrarias online canadenses ainda na década
de 1990. Tamblyn disse que é mais fácil manter a paixão quando se tem dez pessoas
trabalhando juntas para fazer uma empresa decolar. O desafio é manter esse espírito
quando "somos 300".
Na Kobo, conta Tamblyn, com frequência é feito o "teste do bote salva-vidas depois
de um naufrágio". "Você gostaria de estar num bote com essa pessoa? Isso descreve
bem o que é trabalhar numa start-up. A tormenta é forte e você não sabe se vai
sobreviver. Você tem que confiar na pessoa ao seu lado", afirma o empreendedor.
Michael Tamblyn diz ainda que é preciso reunir pessoas com diferentes qualidades e
habilidades. "Você não quer uma monocultura, versões de você mesmo trabalhando
ao seu redor. Você quer pessoas que vão te puxar, impulsionar e te desafiar", observa.
O criador da Kobo ensina que é preciso "engarrafar a paixão" para continuar usando
o entusiasmo inicial e evitar criar um exército de pessoas iguais.

Não se precipitar
É preciso saber lidar com frustrações para não tomar decisões precipitadas. Esse a
lição aprendida por Alex Depledge, que montou a Hassle, empresa britânica online que
oferece empregados especializados em limpeza.
A empresa de Depledge cresceu - até montar dois escritórios internacionais. A partir
daí enfrentou dificuldades para se expandir globalmente, e Depledge acabou aceitando
a oferta de compra feita por grupo alemão.
"Se eu soubesse o que sei agora, provavelmente não faria o que fiz", afirma. "No
começo da empresa era mais fácil. Depois tem que implementar processos, contratar
pessoas. Não sabíamos como fazer muitas coisas como essas", diz.
Ela observa ainda que o sucesso pode dificultar a identificação de eventuais falhas ou
erros.
Para Depledge a falta de exemplos britânicos de empresas que explodiram e viraram
globais num curto período de tempo acabou prejudicando o crescimento.
"Não tivemos um Google ou um Facebook britânicos, não tivemos esses talentos que
já passaram por essa viagem e que possam ajudar a formar uma nova geração".
Menor pode ser melhor
Bill Veghte trabalhou em grandes empresas do mundo da tecnologia de informática,
mas sua trajetória com empresas que começaram pequenas e se tornaram
empreendimentos globais foi no sentido inverso.
Ele já vinha de uma carreira estabelecida em gigantes como Microsoft e Hewlett
Packard quando assumiu, em agosto de 2015, a Survey Monkey, que oferece
ferramentas online gratuitas de pesquisas de mercado.
"Tem sido uma experiência profissional fascinante. Em todas as organizações que eu
liderei, a gente chega, calibra, tenta entender o que empregados precisam e querem,
o que clientes precisam e querem, e, lentamente, pisa no acelerador".
"Em lugares muito grande é, às vezes, como tripular um porta-aviões."
"Mas numa empresa pequena como a Survey Monkey, se parece mais como manobrar
uma lancha rápida. Você sente a velocidade, há menos gente, mais energia. Há uma
conexão mais íntima", compara.
Ações de arbitragem na Justiça somam 11 mil em seis anos
16/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A Justiça recebeu 11 mil casos de empresas que questionaram ou pediram reforço de
decisões tomadas em câmaras de arbitragem entre 2008 e 2014, aponta o CBAr
(Comitê Brasileiro de Arbitragem).
Em conjunto com a Abearb, de estudantes do tema, a entidade fez uma pesquisa que
abrange os tribunais de todos os Estados, os regionais federais e as instâncias
superiores.
O número é um indicador de que a arbitragem, uma maneira privada de resolver
litígios empresariais, se tornou mais comum. Um levantamento anterior, que abrange
os anos de 2004 a 2008, apontou 770 casos na Justiça.
O tratamento que STJ e STF deram à questão foi esmiuçado, diz André Abbud, vicepresidente da CBAr.

"Em 18% dos casos, a anulação da sentença arbitral feita nos tribunais inferiores foi
mantida. Em 82% das vezes, os ministros consideraram que as primeiras instâncias
erraram e que a decisão da câmara era a correta."
As empresas que tentam reformar, na Justiça, a decisão das câmaras, alegam que o
acordo que determina que o caso seria julgado por árbitros tinha problemas, diz
Abbud.
Esse é o motivo mais comum, mas há outros, como desigualdade de condições.
A pressa é um deles, afirma Adriana Braghetta, sócia do L.O. Baptista. Isso acontece
quando uma empresa precisa de uma medida cautelar.
"Isso acontece em outros países também: há pedidos de decisões cautelares préarbitrais, que não entram no mérito da disputa na câmara."
AutoAvaliar já atende 1,5 mil concessionárias
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business
Empresa lança tabela de seminovos e começa a atender cliente final

Enquanto a crise fez muitos negócios minguarem no setor automotivo, a AutoAvaliar
seguiu caminho oposto: consolidou sua plataforma B2B de venda de veículos usados.
Ali as concessionárias repassam seminovos comprados dos clientes para uma rede de
lojistas independentes por meio de um pregão on-line.
Quem pagar mais, leva (leia aqui). O sistema faz girar o mercado de carros de
segunda mão, movimento essencial para que as vendas de veículos zero quilômetro
aconteçam.
“Historicamente a divisão de usados é o patinho feio das concessionárias, que por
muito tempo conseguiram lucrar bastante apenas com modelos zero quilômetro.
Agora, com a crise, as empresas precisaram profissionalizar a gestão e trabalhar
melhor outras frentes”, diz Daniel Nino, um dos sócios-fundadores da empresa que
nasceu em 2015 e já acumula bons números.
A empresa atende 1,5 mil concessionárias no País e conta com 18 mil lojistas
cadastrados. “Deste total, 4 mil são ativos e fizeram alguma compra nos últimos 60
dias”, calcula.
Com tanta gente negociando, a plataforma promove a venda de cerca de 5 mil veículos
por mês. “Superamos as nossas expectativas iniciais”, destaca Nino. Em 2016 foram
55 mil carros anunciados no pregão on-line, com 32 mil negócios fechados.
Além da possibilidade de girar o estoque de usados para as concessionárias, ele
destaca que a solução da AutoAvaliar promete aumentar a eficiência das compras, já
que oferece ferramenta de avaliação de seminovos para os concessionários, algo que
em muitos distribuidores faziam sem qualquer parâmetro, com baixa eficiência.
Ao garantir avaliação justa, Nino destaca que os distribuidores melhoram a taxa de
conversão – número de carros comprados na comparação com a quantidade de
veículos avaliada.

“Há empresas que sequer controlam esse número, mas vimos revendas com conversão
de 10% a 15%, quando o saudável é pelo menos 25%”. Outro ganho, mais indireto,
é para a imagem da loja e experiência do consumidor, diz. “Para não errar,
concessionária paga o mínimo mesmo se veículo tiver em bom estado. A questão é
que, se a avaliação for ruim, o cliente jamais vai voltar na revenda.”
Nino estima que a solução traga expressivo incremento da margem bruta que as
empresas registram com a venda de usados, de entre 2% e 4% para até 12%.
TABELA DE PREÇOS É ESTRATÉGIA PARA CHEGAR AO CONSUMIDOR FINAL
Mesmo com pouco tempo no mercado, a AutoAvaliar conseguiu formar vasto banco de
dados com os preços praticados. “Diferentemente do levantamento da Fipe, que é feito
por pesquisa, nossos números mostram a realidade. Notamos divergência de 15% a
25% nos valores na comparação com eles”, esclarece. Com estes resultados em mãos,
a empresa começa a oferecer no mercado sua tabela de preços já nos próximos meses
(veja aqui).
Este será o primeiro passo da AutoAvaliar para construir sua imagem com o
consumidor final, algo essencial para sustentar os planos futuros da empresa. “Até o
fim de 2017 queremos lançar uma ferramenta C2B”, entrega. A ideia, conta, é permitir
que pessoas físicas ofereçam seus carros usados para a base de lojistas da companhia,
que
terão
até
24
horas
para
dar
uma
oferta
no
automóvel.
“Se o cliente colocou seu veículo à venda, é bem provável que ele esteja interessado
em comprar um carro. Também queremos ajudar ele nesse processo”, explica. Nesse
caso, o cliente diria o modelo em que está interessado e receberia proposta dos
concessionários.
Após 3 anos, Mangels se reergue e sai de recuperação judicial
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business
A Mangels, fabricante brasileira de rodas de alumínio e produtos de aço, chega ao fim
de seu processo de recuperação judicial, decretado na quarta-feira, 15, pela 2ª Vara
de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo. A empresa entrou com o pedido há
pouco mais de 3 anos, em novembro de 2013, após dificuldades de renegociação de
suas dívidas (leia aqui).
O encerramento da recuperação ocorre três meses após da Mangels ter aprovado o
aditivo que alterou as condições de pagamento estabelecidas no plano inicial,
homologado em dezembro de 2014 (leia aqui).
Durante o processo, a empresa passou por uma profunda reestruturação que lhe
devolveu o equilíbrio financeiro e operacional. O plano para se reerguer foi baseado
em ações como a implantação de controles mais rígidos, substituição de executivos,
comunicação com credores, bem como com os trabalhadores, clientes e fornecedores,
além das instituições financeiras, e ainda redefinição do negócio principal, com
mudanças estruturais, melhorias no processo de produção, vendas, logísticas,
qualidade e redução de custos com controle efetivo do caixa.
“A empresa mudou radicalmente. Estamos com uma estrutura organizacional enxuta,
cortamos gastos e estamos fazendo, progressivamente, tudo que é possível para
tornar a operação mais eficiente e continuar elevando nosso nível de produtividade.
Foi um grande desafio, mas com transparência, coragem, humildade e confiança,
conseguimos chegar ao resultado atual” afirma o diretor de finanças, administração e
relação com investidores da Mangels, Fábio Mazzini.

O quadro de executivos passou de 52 para 25 cargos, medida que gerou grande
economia e agilidade na tomada de decisões. A empresa também revisou todos os
contratos com fornecedores de materiais e prestadores de serviços, além de introduzir
diferentes projetos de desenvolvimento motivacional junto aos funcionários, incluindo
executivos, como o de revitalização do parque fabril.
“Nossa missão é ser a primeira opção para clientes, colaboradores e fornecedores e o
encerramento da recuperação judicial nos deixa em situação mais confortável para
seguir este caminho”, afirma Mazzini.
Autopeças ensaiam retomada em 2017
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business
As fabricantes de autopeças começaram o ano em alta, ensaiando uma retomada. O
faturamento do setor em janeiro foi 13,9% maior que o registrado no mesmo mês do
ano passado. As vendas às montadoras cresceram 28,3%. Os negócios para reposição
aumentaram 6% e os intrassetoriais, 27,13%.
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças) a partir de levantamento mensal com 64
empresas associadas, que representam 32% do faturamento da indústria de
autopeças. A alta tem relação com a produção de veículos, que em janeiro anotou
crescimento de 17,1% sobre o mesmo mês do ano passado.
As exportações de componentes recuaram 14% em reais, mas apontam alta de 9%
quando convertidas em dólares. Em janeiro elas representaram 18,2% do faturamento
do setor, 6 pontos porcentuais a menos que no mesmo mês de 2016. Em
contrapartida, as vendas a montadoras ganharam 6,8 p.p. na mesma comparação.
A capacidade utilizada na indústria de autopeças ainda é baixa, mas atingiu em janeiro
57%, o melhor resultado desde novembro de 2015. O emprego, contudo, registrou
queda de 2,3% ante janeiro de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses a retração
é de 12,3%.
Volkswagen Golf feito no Brasil ganha nota máxima do Latin NCAP
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business

O modelo Volkswagen Golf geração sete fabricado na unidade de São José dos Pinhais
(PR) recebeu a nota de segurança máxima pelo Latin NCAP, Programa de Avaliação de
Carros Novos para América Latina e o Caribe, na primeira bateria de testes realizados
neste ano na região. Assim como o VW, o modelo Seat Ateca, fabricado no México,
também recebeu cinco estrelas, tanto para a proteção de ocupante adulto quanto para
a proteção do ocupante infantil.
Foram os dois primeiros modelos avaliados a partir dos novos padrões de testes de
colisão, cujos protocolos ficaram mais rígidos em 2016: além do impacto frontal,
também faz teste de impacto lateral e exige o controle de estabilidade (ESC) para
conferir a nota máxima. Além disso, pela primeira vez o Latin NCAP concedeu um
prêmio extra, o Advanced Awards, que reconhece os modelos cinco estrelas que

incluem sistemas de prevenção de acidentes, como a frenagem autônoma de
emergência (AEB), que em ambos os modelos é oferecido como opcional, e tecnologias
de proteção de pedestres. Eles também oferecem até sete airbags.
Ambos os carros foram testados a pedido da própria montadora no chamado
patrocínio, quando a fabricante pede ao Latin NCAP que realize os testes e paga todo
o processo, enquanto o Latin NCAP escolhe uma unidade do modelo que será testado
de forma aleatória.
Neste teste foi utilizado uma versão brasileira do VW Golf VII. Já o Seat Ateca,
fabricado no México e que é vendido em outros mercados da América Latina, é
equipado com sete airbags, ESC e proteção para pedestres. Ambos têm padrão de
segurança europeu.
“É uma grande conquista para o Grupo Volkswagen, que fabrica tanto o Volkswagen
quanto o Seat, em ser os pioneiros em alcançar a máxima pontuação em segurança,
conforme o novo protocolo. Agora que demonstraram que é possível, impulsionamos
outros fabricantes da região a melhorarem seus carros e oferecer proteção cinco
estrelas”, comemorou o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.
“Sentimo-nos particularmente à vontade com esses resultados, já que ambos os
fabricantes foram além das cinco estrelas, ganhando o Latin NCAP Advanced Awards.
Esses prêmios estimulam os fabricantes com melhor pontuação para eles oferecerem
segurança ainda maior, e a Volkswagen e a Seat sem dúvida o conseguiram”.
“Esta é a primeira vez desde o novo protocolo estabelecido em 2016 que conseguimos
bons resultados em nossa região”, comenta a presidente do Latin NCAP, María
Fernanda Rodríguez.
“Talvez para os NCAPs de outras regiões, por exemplo, nas quais são exigidas
normativas ONU, isso seja muito normal, mas para nós é algo extraordinário. Espero
que os governos possam entender que é totalmente viável exigir aos fabricantes de
todas as marcas os padrões de segurança da ONU. Só assim poderemos reduzir o
escandaloso número de mortes e lesionados de nossos países”.
Audi lança linha 2017 do A3 Sedan Ambition
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A Audi renovou a versão topo de linha Ambition do A3 Sedan. O carro tem preço inicial
de R$ 156.190. Entre os destaques, o modelo 2017 pode receber como opcional o Audi
Virtual Cockpit, um quadro de instrumentos que substitui elementos físicos como aros
cromados e ponteiros por uma tela totalmente digital com 12,3 polegadas. Ela mostra
as informações mais importantes por imagens em alta resolução, com grande
detalhamento e efeitos sofisticados.
Com o Audi Virtual Cockpit é possível ver as informações do jeitão tradicional,
destacando dois mostradores circulares (velocímetro e conta-giros), ou no modo
infoentretenimento, com ênfase às funções de navegação, telefonia e conectividade.
O Ambition 2017 traz novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques. A
dianteira tem detalhes semelhantes aos do A4. O desenho das rodas agora tem cinco

raios. Por fora o carro mantém o teto solar panorâmico e os retrovisores elétricos
rebatíveis e com aquecimento.
Por dentro o modelo traz novos difusores de ar, console central com mudança nos
botões de acesso ao sistema multimídia e duas entradas USB. Todas as luzes internas
são agora de LEDs.
A estrutura de menus da central multimídia foi redesenhada e passa a ter o mesmo
visual dos modelos TT, A4 e Q7. Na tela rebatível de sete polegadas a operação é
baseada em smartphones.
A peça central do terminal é um grande botão giratório. Acima e ao lado dele estão
comandos com os quais o motorista pode navegar na nova estrutura de menu.

Quadro de instrumentos usa tela digital de alta definição e pode exibir só as
funções tradicionais ou minimizá-las, abrindo espaço para navegação,
telefonia e entretenimento.
Os bancos têm forração de couro sintético. Os dianteiros são esportivos e oferecem
melhor apoio lateral nas curvas. O do motorista tem ajustes elétricos e apoio lombar
de quatro vias.
Outro item importante do carro é o Audi Drive Select, que regula as respostas do pedal
do acelerador, a assistência da direção e o câmbio automático de dupla embreagem e
seis marchas. O motorista pode escolher entre cinco modos de condução: Comfort,
Auto, Dynamic, Efficiency. O A3 Sedan 2.0 Ambition tem 220 cavalos e acelera de zero
a 100 km/h em 6,9 segundos. A velocidade máxima é limitada em 250 km/h.
O modelo é montado em São José dos Pinhais (PR) em três versões, com preço inicial
de R$$ 115.190. A unidade também produz o utilitário esportivo Audi Q3, a linha
Volkswagen Fox e o VW Golf.
BMW começa a vender novo X5 xDrive35i Full
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A BMW passa a vender no Brasil a versão 2017 do X5 xDrive35i Full. O carro tem preço
sugerido de R$ 415.950 e recebe um motor 3.0 turbo de seis cilindros e 306 cavalos.
O câmbio é automático de oito marchas. Segundo a fabricante ele acelera de zero a
100 km/h em 6,5 segundos e vai até 235 km/h de velocidade máxima.
Entre os equipamentos de série o xDrive35i recebe ar-condicionado com quatro zonas
distintas de temperatura, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes

elétricos e memória de posição, revestimento de couro com cinco cores possíveis,
sistema de entretenimento traseiro com acesso a TV digital e telas ajustáveis de 10,2
polegadas. O som Harman Kardon tem 600 watts e o carro recebe pacote de
conectividade completo.
O X5 mede 4,9 metros e tem porta-malas para 650 litros. As rodas de 20 polegadas
calçam pneus Run Flat. A lista de itens de segurança inclui controles de tração e
estabilidade, seis airbags, faróis adaptativos bixênon e assistente de farol alto, que
distribui a luminosidade automaticamente em curvas, subidas e descidas, de acordo
com a velocidade e o ângulo de esterçamento das rodas.
O carro também recebe head-up display, que projeta no para-brisa a velocidade e
outras informações do painel de instrumentos, evitando que o motorista desvie os
olhos da pista.
PSA montará utilitários leves no Uruguai
16/03/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo PSA assinou na quarta-feira, 15, um contrato com a Nordex, fabricante de
veículos no Uruguai, e com a Easa, formada pelas importadoras Afsa e Oversil das
marcas Peugeot e Citroën, respectivamente, para montar os novos utilitários leves
Peugeot Expert e Citroën Jumpy a partir do segundo semestre deste ano. A unidade,
localizada na capital Montevidéu possui capacidade para 6 mil veículos por ano e sua
produção será destinada principalmente aos mercados de Brasil e Argentina.
O anúncio faz parte da ofensiva da PSA no segmento de veículos comerciais leves para
a região da América Latina, cujo potencial é de 1 milhão de unidades por ano (leia
aqui). A expectativa da companhia é dobrar as vendas para o segmento em até cinco
anos, passando de 30 mil em 2016 para 60 mil em 2021. Além disso, englobando
todos os negócios do Grupo PSA, o objetivo é triplicar o lucro na região no mesmo
período.
“O Grupo PSA obteve uma recuperação formidável na região nos últimos anos e esta
parceria se inscreve na Core Model Strategy do plano Push to Pass. Ela ilustra o modelo
de negócios pertinente que o Grupo está desenvolvendo na América Latina a fim de
obter um crescimento rentável”, declarou em nota o presidente mundial do Grupo PSA,
Carlos Tavares.
Até o fim de 2018, serão pelo menos seis novos modelos lançados na América Latina:
além de Peugeot Expert e Citroën Jumpy, a empresa também trará os renovados
Peugeot Partner e Boxer e os Citroën Berlingo e Jumper, que já são vendidos na
Europa. “Se queremos crescer, temos que ter produtos modernos”, afirma o vicepresidente de veículos utilitários do Grupo PSA para a América Latina, Frédéric
Chapuis, que assumiu o cargo da nova divisão criada em 2016.
O executivo afirma que o plano é cobrir todas as faixas de modelos dentro do segmento
de comercial leve. Para isto, também estão nos planos trazer uma nova picape de uma
tonelada, que será um dos 34 lançamentos globais do grupo até 2021, dos quais 26
automóveis e oito utilitários, além de um comercial leve de carga chassi cabine,
segmento que a PSA nunca atuou por aqui.

Para alavancar as vendas, além de novos produtos, Chapuis conta que está criando
junto à rede de concessionárias existentes uma operação dedicada ao novo negócio
com foco nas microrregiões do Brasil onde o segmento é mais forte, a fim de garantir
pleno atendimento aos clientes.
“É uma oportunidade de uma nova frente de negócios para os concessionários. A rede
tem que ser o porta-voz das nossas marcas e dos produtos. Hoje, das 25 praças mais
fortes deste negócio no País, estamos presentes em 15 delas. Até o fim deste ano,
queremos cobrir todas as áreas, apoiados na rede existente.”
Moody’s melhora perspectivas “de bom pagador” para o Brasil
16/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Com políticas lideradas por Meirelles, agência vê redução de riscos, mas nota
não é alterada

Moody’s melhora perspectiva para o Brasil, de ‘negativa’ para ‘estável’. Na foto, o
ministro da Fazenda, Fernando Meirelles, responsável por liderar as mudanças
positivas ressaltadas peal agência de classificação de risco. Daniel Castellano/Gazeta
do Povo
A agência de classificação de risco Moody’s melhorou nesta quarta-feira (15) sua
perspectiva para a nota de crédito do Brasil de negativa para estável.
A agência, porém, manteve inalterada a nota atual do país, modificada em 2015, em
Ba2, com perspectiva de crescimento da economia entre 0,5% e 1% para este ano,
ganhando força gradualmente.
O movimento da agência é importante para o país, que viu, entre 2015 e 2016, as três
principais agências de classificação de risco – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch
Ratings – rebaixarem suas notas.
Uma perspectiva estável significa que, em tese, a nota de crédito do país não será
alterada no curto prazo mas também não sofre risco de corte iminente.
O país perdeu o “grau de investimento” — espécie de selo de bom pagador que é
usado como referência por investidores na hora de emprestar dinheiro ao país — por
essa agência em fevereiro do ano passado.
De acordo com a Moody’s, entre os fatores que motivaram a melhora está a redução
dos riscos aos quais a saúde financeira do governo brasileiro está exposta e a
estabilização das condições macroeconômicas “enquanto a economia apresenta sinais
de recuperação, a inflação em queda e o cenário fiscal está mais claro.”
Além disso, a Moody’s afirmou que “o funcionamento da estrutura de políticas
econômicas está melhorando” e que “as instituições estão recuperando sua solidez, o
que dá sustentação à planejada implementação de reformas fiscais estruturais.”

“Nos últimos seis meses, os riscos de deterioração do rating Ba2 do Brasil foram
reduzidos e as condições macroeconômicas do país se estabilizaram — uma
recuperação incipiente do crescimento econômico é esperada em 2017 e a inflação
está caindo mais rapidamente que o esperado. O surgimento no ano passado de um
ambiente positivo para as reformas, sinaliza a melhora do funcionamento das
instituições que darão suporte à implementação da reforma fiscal e a aprovação da
reforma da Previdência neste ano”, escreveu a agência, em nota.
A Moody’s espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tenha um crescimento
entre 0,5% e 1% neste ano e uma inflação de 4,5%, no centro da meta. Para o ano
que vem, se espera um PIB de 1,5%. A partir daí, a expectativa é a taxa de expansão
se estabilize em torno de 2% a 3%.
Por outro lado, a agência também lembrou dos riscos que ainda existem para a
avaliação do Brasil. A piora do quadro político pode comprometer o ajuste fiscal e a
implementação de políticas econômicas, ressalta a Moody's.
Investimento arriscado
As agências de classificação medem o risco de uma nação ou empresa não saldarem
sua dívida e se é seguro investir nesses locais. Entenda como funciona a escala de
ratings globais:

Últimos rebaixamentos
Moody’s
24/fev/2016 (Ba2)
Standard & Poor’s
17/fev/2016 (BB)
Fitch
16/dez/2015 (BB+)

Histórico da classificação de risco do Brasil

Fonte: Agências de risco. Infografia: Gazeta do Povo.
Meirelles: decisão da Moody’s reflete melhora dos fundamentos da economia
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou nota nesta noite de quarta-feira,
15, avaliando que a decisão da Moody’s em alterar a perspectiva do rating do Brasil
de “negativa” para “estável” reflete a melhora dos fundamentos e a estabilização da
economia brasileira.
O ministro cita a aprovação, no ano passado, da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) que criou um teto para o crescimento dos gastos da União e o encaminhamento
das reformas da Previdência e trabalhista, além do início da discussão da reforma
tributária.
“(Essas ações) mostram o intenso ritmo de trabalho e de reformas da economia
brasileira. Isso se reflete também com a política monetária que está assegurando a
convergência da inflação para a meta e permitindo a queda de juros”, afirmou o
ministro.
De acordo com Meirelles, a economia brasileira está reagindo bem a todo esse
processo e já inicia uma trajetória de crescimento sustentável. “Portanto, eu acredito
que os ratings deverão refletir isso dentro de um processo natural”, concluiu. Quando
a Moody’s anunciou sua decisão, o ministro estava em deslocamento para a Alemanha,
onde participará da reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos
Centrais do G-20.
Temer mostra satisfação com reconhecimento da Moody’s dos esforços do
governo
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer divulgou nota nesta noite de quarta-feira, 15, na qual
manifesta satisfação com “o reconhecimento pela agência Moody’s dos esforços do

governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o
crescimento”.
Mais cedo, a Moody’s melhorou a perspectiva do rating soberano do Brasil de
“negativa” para “estável”, revertendo uma tendência de piora da avaliação do Brasil
que vinha ocorrendo desde 2015, quando o País perdeu a classificação grau de
investimento.
A avaliação da agência é que as condições da economia brasileira estão se
estabilizando, há sinais de recuperação após dois anos de forte recessão e o cenário
fiscal está mais claro por causa das medidas do presidente Michel Temer.
A agência afirmou que o rating do País pode ser elevado caso as reformas estruturais
do governo acelerem o crescimento econômico e/ou levem a uma consolidação fiscal
mais rápida. Por outro lado, o ressurgimento da desarticulação política pode levar a
um rebaixamento da nota.
A piora do quadro político pode comprometer o ajuste fiscal e a implementação de
políticas econômicas, ressaltou a Moody’s. Já a implementação do teto que limita o
crescimento dos gastos públicos seria mais um fator positivo para a avaliação de risco
do Brasil. (Colaborou Altamiro Silva Jr.)
Sem nenhum populismo, trabalhamos pelo bem estar dos brasileiros, diz
Temer
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer voltou a afirmar nesta quarta-feira, 15, que tem buscado
conduzir o seu governo sem atitudes ou medidas populistas. “Com os pés no chão,
sem nenhum populismo, estamos trabalhando pelo bem estar dos brasileiros”, disse.
A rejeição ao populismo ocorre no mesmo dia em que milhares de brasileiros foram às
ruas, em várias cidades, para protestar contra a reforma da Previdência, uma iniciativa
do seu governo que tem encontrado resistência até mesmo entre parlamentares da
base aliada. O presidente não comentou os protestos.
As declarações foram dadas nesta tarde durante cerimônia no Palácio do Planalto que
autorizou processo licitatório para implantação de sistema de captação de água no
Lago Paranoá, em Brasília, uma medida para tentar conter a crise hídrica vivida pelo
Distrito Federal. Para a obra, o governo federal liberou R$ 55,5 milhões, por meio da
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).
O evento contou com a participação do governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg, e do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Ao se referir à
parceria da União com o Distrito Federal, ele disse que o seu governo “é o governo do
diálogo, que vai atrás de questões mais emergenciais”.
Quando falava sobre o empreendimento, Temer disse que o saneamento é uma área
prioritária do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), programa do governo de
concessões à iniciativa privada. Ressaltou também que o cronograma do PPI está em
dia. “Estamos colocando o Brasil no caminho do desenvolvimento”, afirmou.

Procura por seguro que protege executivos dispara após a Lava Jato
16/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Contratação do chamado seguro de Responsabilidade Civil D&O cresceu muito
depois da Operação Lava Jato, mas modalidade não cobre condutas
fraudulentas e dolosas

Procura por seguro que protege executivos dispara após a Lava Jato. A operação da
Polícia Federal abriu os olhos de diretores, administradores e gestores que buscam
proteção contra ameaças judiciais. Bigstock
Empresas de todos os níveis podem ser impactadas, de alguma forma, pela Operação
Lava Jato. A operação da Polícia Federal abriu os olhos de diretores, administradores
e gestores que buscam proteção contra ameaças judiciais, levando a um aumento da
busca pelo seguro de Responsabilidade Civil D&O.
Sigla em inglês para “Directors and Officers Liability Insurance”, o seguro D&O cobre
honorários de advogados e pagamentos em caso de multas e indenizações em níveis
tributário, fiscal, trabalhista, entre outros.
“Depois do surgimento da operação Lava Jato, em 2014, o número de sinistros
(quando o seguro é acionado) aumentou substancialmente. As seguradoras chegaram
a reavaliar as avaliações de cálculos do prêmio (preço do seguro)”, afirma o presidente
da comissão de Direito Securitário da OAB-PR, Reinaldo Mirico Aronis.
Gustavo Galrão, professor da Escola Nacional de Seguros (Funenseg) especialista em
D&O, explica que esse seguro é indicado para todos que possuam cargos de gestão ou
função de representação de uma sociedade, seja ela uma Sociedade Limitada,
Sociedade Anônima, Associação ou Fundação. “Todavia, é necessário destacar que o
seguro D&O não prevê cobertura para condutas fraudulentas ou dolosas”, destaca ele.
Até recentemente, a contratação era mais frequente em grandes empresas. Contudo,
pequenas e médias também estão buscando a proteção. “A demanda é observada em
praticamente todos os setores”, constata Rafael Domingues, diretor da Seguradora
Chubb, líder no segmento D&O, conforme dados da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP).
“Todavia, é necessário destacar que o seguro D&O não prevê cobertura para condutas
fraudulentas ou dolosas”.
Gustavo Galrão, professor da Escola Nacional de Seguros (Funenseg) especialista em
D&O.
Crescimento a jato
De acordo com números oficiais da superintendência, em 2015, a incidência de
prêmios (preço do seguro) para a modalidade D&O disparou, com crescimento de
quase 62% comparado ao ano anterior -– de R$ 227 milhões para R$ 368 milhões.
Em 2016, a importância chegou a R$ 373 milhões.

Quanto ao número de sinistros (quando o seguro é acionado), em 2013, houve
pagamento de R$ 80 milhões contra R$ 130 milhões no ano passado, uma evolução
superior a 60%.
Aronis, da OAB-PR, destaca que “as maiores preocupações dos diretores são,
sobretudo, questões fiscais e trabalhistas. Já é possível, inclusive, individualizar as
coberturas”, completa o advogado.
Exigência executiva
O Seguro D&O pode ser classificado como um dos benefícios oferecidos a altos
executivos pelas empresas.
Segundo pesquisa realizada pela consultoria Page Executive, em 2013, 55% dos
diretores do alto escalão tinham esse seguro de responsabilidade civil incluído no
pacote de benefícios. Em 2016, o número pulou para 66%. Apenas nas multinacionais,
a cobertura chega a 85% dos executivos, contra 56% das companhias brasileiras. “A
cultura dessa contratação em países estrangeiros ainda é muito maior do que no
Brasil”, opina Galrão, especialista da Funenseg.
“Normalmente, as empresas adquirem o seguro de D&O para profissionais que
respondem pela administração: diretores, administradores, conselheiros, gerentes e
qualquer outra pessoa física com poder de gestão”, afirma Domingues, da Chubb.
Aronis reforça o pensamento: “Faz parte da política de atração em determinadas
companhias”.
O histórico desse tipo de seguro
Criada nos Estados Unidos após a crise econômica de 1929, a modalidade D&O chegou
ao Brasil apenas na década de 1990, segundo Gustavo Galrão, professor da Escola
Nacional de Seguros. “Em suma, o capital estrangeiro entrava no país por conta da
privatização das empresas públicas e com elas vinham também executivos
estrangeiros que demandavam a cobertura”, destaca.
Apesar disso, o seguro ganhou força no Brasil em 2003, com o novo Código Civil
Brasileiro. “Foi quando aconteceu a desconsideração da personalidade jurídica. Se o
magistrado entender que houve negligência ou má fé, ele chegar aos bens do
administrador ou sócio da empresa”, ilustra o presidente da comissão de Direito
Securitário da OAB-PR, Reinaldo Mirico Aronis.
Com o aumento da oferta e dos sinistros, em outubro de 2016, a Susep lançou uma
circular com novas regras sobre a comercialização do produto e, em fevereiro desde
ano, suspendeu o documento para poder avaliar melhor o mercado.
Balanço
Confira o ranking Seguro D&O em 2016 por estado:
Em R$ milhões
Fonte: Susep - Superintendência de Seguros Privados. Infografia: Gazeta do Povo.

Grupo estuda como aprimorar contratos do Executivo com instituições
financeiras
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo federal criou um grupo de trabalho para formular propostas de
aprimoramento de contratação de serviços de instituições financeiras pelos órgãos do
Poder Executivo. As atribuições do grupo estão listadas em portaria conjunta dos
Ministérios da Fazenda, Planejamento, Transparência, Casa Civil e Advocacia-Geral da
União publicada no Diário Oficial da União (DOU). O grupo será formado por
representantes dessas cinco pastas.
Entre outros objetivos, o grupo deve realizar o diagnóstico dos contratos de prestação
de serviços com instituições financeiras, além de mapear e propor melhorias aos
processos de contratação, fiscalização, pagamento e aditamento desses contratos.
O grupo tem 90 dias para concluir os trabalhos, que deverão ser submetidos à
apreciação e deliberação dos ministros das pastas que o compõem. Esse prazo poderá
ser prorrogado por 30 dias. A secretaria executiva do grupo será exercida pelo
Ministério da Fazenda.
Após reunião com Temer, presidente mundial do Citigroup diz que apoia
ajuste
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, o presidente
global do Citigroup, Michael Corbat, distribuiu nota à imprensa na qual diz que o Brasil
é um mercado “muito relevante” para o banco e que “vamos continuar investindo
aqui”.
“Reiteramos também o nosso suporte para facilitar os investimentos em projetos
importantes para o País, assim como nosso apoio ao ajuste fiscal em curso e às
medidas estruturais mais complexas, incluindo as reformas da Previdência e
trabalhista”.
O executivo ressaltou que o banco tem “uma longa história” no Brasil e disse que o
Citigroup tem compromisso com “o progresso econômico e social” do País. “Por mais
de 100 anos ajudamos empresas locais, instituições, comunidades e indivíduos a
atingir seus objetivos”.

Ato de Maia prevê atalho para aprovar reforma trabalhista na Câmara
16/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O pacote de reformulação da legislação trabalhista, que dá a acordos maior peso do
que a lei e permite o parcelamento de férias, entre outros pontos, pode ser aprovado
sem a necessidade de ser votado pelo plenário da Câmara, de acordo com decisão
atualmente em vigor da presidência da Casa.
Despacho técnico assinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
estabelece que a reforma tramite só na comissão especial que discute o tema, formada
por 37 dos 513 deputados.
Com isso, bastaria a aprovação da comissão para que o tema seguisse para análise do
Senado, sem a necessidade da opinião dos outros 476 deputados.
Essa tramitação "enxuta" é reservada a projetos bem mais simples, que não se
enquadram em artigos do regimento interno da Câmara que exigem votação em
plenário.
Em fevereiro, o STF barrou a tentativa do Senado de enviar para sanção presidencial
o projeto de lei que muda as regras de telecomunicação, que havia sido aprovado de
forma conclusiva em comissões, sem passar pelo plenário da Casa.
O PDT questionou a decisão de Maia, pedindo formalmente que a reforma trabalhista
passe pelo plenário, mas o deputado manteve sua decisão em despacho na última
sexta-feira (10).
Procurado pela Folha, o presidente da Câmara disse que regimentalmente não poderia
revogar a tramitação "enxuta", pois, na visão de sua área técnica, o pacote de reforma
trabalhista não se encaixa no rol dos que necessitam de votação no plenário.
Maia afirmou, no entanto, que não há hipótese de a reforma ser enviada ao Senado
sem a deliberação do plenário da Casa.
"Eu vou levar a plenário de qualquer jeito. A nossa decisão foi indeferir o pedido do
PDT, em respeito à regra [do regimento], mas fazer um acordo político para votar a
reforma no plenário."
OPOSIÇÃO
A oposição discorda da decisão formal de Maia —que defende a proposta de Temer e
já disse que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir— e aponta tentativa da
base governista de aprovar as alterações trabalhistas a jato, aproveitando que as
atenções estão mais voltadas à reforma da Previdência.
O PT irá recolher assinaturas para recorrer em plenário da decisão de Maia. Para ser
aprovado, esse recurso precisa do voto da maioria dos deputados. A base de Michel
Temer é amplamente majoritária na Câmara.
Segundo PT e PDT, há características da reforma trabalhista que, em sua visão, se
encaixam nas regras do regimento da Câmara para obrigar a votação em plenário.

Entre eles o de que não poderão ser objeto de votação só em comissões projetos que
tratem de direitos individuais e de cidadania.
Um dos principais pontos da reforma trabalhista é a definição de que acordos entre
patrões e empregados valham mais do que a legislação, a chamada prevalência do
"negociado sobre o legislado".
Defensores apontam que isso irá destravar uma legislação ultrapassada e impulsionará
a geração de empregos. Críticos dizem que os trabalhadores perderão direitos,
principalmente em categorias representadas por sindicatos fracos.
A intenção do Palácio do Planalto é aprovar a reforma, na Câmara, na primeira
quinzena de abril.
Na Agência Câmara: "Debate da reforma trabalhista não é ideológico, diz
empresário"
16/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho
O presidente da Fecomércio de Santa Catarina, Bruno Breithaupt, afirmou que mesmo
com os interesses da classe empresarial em jogo, o debate da reforma trabalhista não
é ideológico. Ele defendeu o diálogo com a sociedade e atribuiu aos custos elevados
da carteira de trabalho o motivo pela baixa competitividade do comércio no Brasil.
Para ele o grande ganho da reforma trabalhista é a prevalência do negociado sobre o
legislado. “Vai fortalecer os sindicatos”, disse. Breithaupt também defendeu a
terceirização como forma de combater o desemprego. Ele destacou ainda que as
vendas do comércio no Brasil estão em desaceleração desde 2012. “O mercado interno
brasileiro não tem o mesmo dinamismo, porque a renda real das famílias não teve
ganho, por conta da inflação.”
O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina e membro do Conselho
Industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Glauco José Corte, destacou
a valorização da negociação coletiva como um dos principais pontos da reforma
trabalhista. “O que facilitará a gestão das empresas e a vida dos trabalhadores”,
avaliou. Ele citou o exemplo da flexibilização da jornada de trabalho, fruto de acordo
entre empresários e trabalhadores, como resultado desses acordos.
Outro ponto elogiado pelo empresário é a adequação da legislação à realidade, o que
levará à redução de litígios. “A proteção ao trabalhador não pode ser utópica,
principalmente no Brasil onde há um enorme contingente de trabalhadores na
informalidade”, afirmou.
Eles participam de audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, no
plenário 1.
Assista ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube
As mudanças mais polêmicas que Temer quer fazer na aposentadoria
16/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Alguns pontos da reforma do governo são criticados até pela base aliada, e
têm chances de ser “desidratados” pelo Congresso
Maioria da população não quer a reforma da Previdência, o que pode levar
parlamentares da base a votar contra o governo. Jonathan Campos/Gazeta do Povo
A reforma da Previdência é a principal razão para as manifestações realizadas em
todo o país nesta quarta-feira (15). A maioria dos brasileiros é contra mudanças na

lei, o que pode até não sensibilizar o presidente Michel Temer, mas tende a influenciar
os congressistas que vão analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287.
Nada menos que 146 emendas foram apresentadas por parlamentares da oposição e
da situação. Deputados da própria base aliada trabalham para suavizar a reforma.
Confira abaixo os pontos mais polêmicos da reforma, principais candidatos a sofrer
modificações:
Idade mínima de 65 anos
Cerca de 30% dos aposentados pelo INSS conseguiram o benefício por tempo de
contribuição, responsável pelas aposentadorias precoces. Nessa modalidade, as
mulheres se aposentam aos 52 anos e os homens aos 55, em média. Isso não vai mais
acontecer, se a reforma passar como está. Após um período de transição, que durará
15 anos para os homens e 20 para as mulheres, ninguém poderá se aposentar antes
dos 65.
Uma emenda apresentada por 20 deputados empurra água abaixo o plano do governo,
ao propor idade mínima de aposentadoria de 58 anos para mulheres e 60 para
homens, e apenas para quem entrar no mercado de trabalho após a reforma.
Regras iguais para homens e mulheres
As mulheres vivem mais do que os homens, e as regras atuais permitem que elas se
aposentem cinco anos mais cedo. A reforma da Previdência quer impor uma idade
mínima de 65 anos para ambos os sexos.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse dias atrás que a igualdade de
regras “é um pleito também das mulheres”, que segundo ele não querem ser tratadas
de forma diferente dos homens.
Mas muita gente discorda do deputado, inclusive colegas dele. Emendas propõem
regras alternativas que, mesmo sendo mais rígidas que as atuais, permitem que as
mulheres continuem se aposentando antes.
25 anos de contribuição mínima
Exceção feita à aposentadoria por invalidez, hoje os trabalhadores precisam contribuir
à Previdência por 15 anos, no mínimo, para poder se aposentar. O governo quer elevar
essa carência para 25 anos.
Essa é a mudança que mais deve prejudicar os trabalhadores pobres. Muitos passam
parte da vida transitando entre a informalidade e o desemprego, e não conseguem
acumular tantas contribuições – quatro em cada cinco dos brasileiros que se
aposentaram por idade em 2015 contribuíram ao sistema por menos de 25 anos.
A nova regra também é mais rígida que as de países desenvolvidos como Alemanha,
Estados Unidos, Reino Unido e Itália. A diferença é que, nesses lugares, quem se
aposenta com pouco tempo de contribuição recebe um benefício mais baixo,
eventualmente inferior ao salário mínimo local. Algo que não ocorre no Brasil, onde
nenhuma aposentadoria pode ser inferior ao mínimo.
49 anos para aposentadoria integral
O cálculo do benefício é um dos pontos mais atacados pela reforma da Previdência.
Mais severo que o famigerado fator previdenciário, ele parte de 51% da média salarial
do segurado e acrescenta 1% a cada ano de contribuição.
Quem contribuiu pelo mínimo de 25 anos, portanto, receberá como aposentadoria 76%
da média dos salários que recebeu em sua vida de trabalho. Para chegar a 100%, são
necessários 49 anos.

Países mais envelhecidos que o Brasil não são tão exigentes. No Reino Unido, os
trabalhadores conseguem aposentadoria integral após 35 anos de contribuição. No
Japão, depois de 40 anos.
Uma das emendas apresentadas ao texto da reforma altera a fórmula do governo,
reduzindo em quase uma década o tempo necessário para alcançar 100% da média
salarial. Pela proposta, o piso seria de 60%, mais 1% por ano de contribuição. Assim,
a aposentadoria integral seria obtida após 40 anos.
Benefício assistencial
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa assistencial que atende a
idosos de baixa renda que não conseguiram se aposentar. O governo quer elevar de
65 para 70 anos a idade mínima para se ter direito ao BPC, e permitir que seu valor
seja inferior ao salário mínimo.
A ideia é reduzir as despesas com esse benefício – que é o programa de transferência
mais caro do país, com orçamento superior ao do Bolsa Família – e estimular
contribuições à Previdência. Várias emendas buscam anular essas mudanças,
mantendo as regras atuais.
Curioso é que a própria reforma da Previdência pode elevar os gastos com o BPC e
reduzir a arrecadação previdenciária. Ao exigir um mínimo de 25 anos de contribuição
para a aposentadoria, o governo pode fazer com que pessoas que trabalhem na
informalidade desistam de vez de contribuir. Sem conseguir se aposentar, elas serão
“empurradas” para o benefício assistencial, mesmo que apenas aos 70 anos.
Transição abrupta
Pela proposta do governo, homens com 50 anos ou mais e mulheres a partir dos 45
passarão por um regime de transição. Vão trabalhar 50% mais do que esperavam,
mas ainda assim menos que todos os demais trabalhadores, que só poderão se
aposentar a partir dos 65 anos.
É uma transição abrupta. Uma mulher de 45 anos de idade que, pelas regras atuais,
poderia se aposentar aos 53 terá de trabalhar até os 57. Mas uma trabalhadora com
44 anos, 11 meses e 29 dias de idade na data da promulgação da reforma terá de
esperar até os 65.
O relator da PEC 287 na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), defende o escalonamento
dessa transição. O DEM, por exemplo, propõe que a idade mínima de 65 anos só valha
para quem nasceu após 1993. Na prática, portanto, ela entraria em vigor em 2058 –
e não ao longo da década de 2030, como quer o governo.
Rurais, professores, policiais
Pelas regras atuais, trabalhadores rurais, professores e policiais podem se aposentar
mais cedo que os demais profissionais. Disposto a reduzir as exceções à regra geral,
o governo quer acabar com essa vantagem. No caso dos agricultores, além de se
aposentar mais tarde, eles passariam a pagar uma contribuição mais alta à
Previdência.
“Mais fácil seria fazermos uma reforma que não afetasse a Previdência rural, mas o
déficit na Previdência do campo é incontestável”, disse dias atrás o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, ao citar que o déficit desse regime saltou de R$ 15 bilhões
em 2002 para R$ 103 bilhões em 2016.
Diversas emendas à PEC 287 buscam anular esse ponto da reforma e manter as regras
vigentes. Como essas categorias são numerosas e têm grande poder de mobilização,
têm boas chances de sensibilizar parlamentares na hora da votação.

Um vídeo em que a agricultura gaúcha Juliane Schneider da Silva convida deputados
e senadores a passar um mês na roça antes de mudar as regras da aposentadoria
alcançou milhões de visualizações em poucos dias.
Militares
Um dos pontos mais polêmicos da reforma é uma ausência: a das Forças Armadas.
Segundo o governo, o déficit do regime de Previdência dos militares chegou a R$ 34
bilhões no ano passado, 44% do rombo de todos os servidores federais (R$ 77
bilhões). Mas o próprio Planalto não quer tratar dessa questão agora, e vai deixá-la
para depois da eventual aprovação da PEC 287.
Além disso, o Ministério da Defesa tem dito que as mudanças no regime previdenciário
serão condicionadas à volta de benefícios perdidos pelos militares em 2001.
Rodrigo Maia prorroga até sexta prazo para emendas à reforma da
Previdência
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estendeu até 18h30
da próxima sexta-feira, 17, o prazo para parlamentares apresentarem emendas à
reforma da Previdência na comissão especial que analisa o mérito da proposta na Casa.
Ao estender o prazo, o parlamentar fluminense atendeu a pedido do PSB, partido que
vem resistindo a votar o texto da reforma enviado pelo governo.
O prazo para apresentação de emendas na comissão tinha acabado na terça-feira, 14.
Ao todo, deputados da base aliada e da oposição apresentaram 146 emendas,
propondo mudanças, retirada ou inclusão de artigos. A maior parte delas pede que
não haja mudanças nas regras da aposentadoria rural. Diversas emendas pedem
também a manutenção do atual regime de benefícios de prestação continuada.
Há também emendas que trazem alternativas menos duras para aposentadoria por
idade e uma fórmula mais suave de transição para quem já está no mercado de
trabalho.
Parlamentares apresentaram ainda emendas que sugerem normas especiais para
aposentadorias de professores, policiais, servidores públicos e profissionais que
trabalham em atividades que trazem risco à saúde.
Renan critica reforma da Previdência defendida pelo governo
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), voltou a criticar nesta quarta-feira,
15, a reforma da Previdência defendida pelo governo. Segundo ele, o governo “já criou
muita dificuldade” para a proposta tramitar no Congresso. “O que eu temo é que o
governo continue equivocadamente encaminhando essas reformas”, disse.
Segundo o líder do PMDB, ele já demonstrou a sua preocupação ao líder do governo
no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), durante reunião da bancada da sigla no Senado.
Ele disse que também vai conversar sobre o assunto pessoalmente com o presidente
Michel Temer, que marcou um jantar com os peemedebistas nesta noite de quartafeira.
Para Renan, o governo já “inviabilizou” o Refis, programa que permite a contribuintes
pessoas físicas e jurídicas parcelar suas dívidas com o governo federal. “Se continuar
com essa influência, o governo vai inviabilizar outras reformas”, afirmou, citando as
reformas trabalhista e tributária.

Renan não respondeu quais seriam os problemas com a proposta da reforma da
Previdência, mas defendeu que todos devem conversar “francamente” e
“abertamente”. O encontro de Temer com a bancada ocorre um dia após o envio da
“lista do Janot” ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deve envolver a cúpula do
partido.
Questionado se o envio dos inquéritos prejudicará as votações nas Casas, o
peemedebista negou. “O Congresso deliberou normalmente em pleno processo de
impeachment e continuará deliberando. Vamos votar todas as matérias que sejam de
interesse do País”, defendeu.
Emenda estabelece sistema novo de Previdência para quem nasceu de 2000
em diante
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto a equipe econômica luta para evitar que a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287 da Reforma da Previdência seja desfigurada na Câmara dos
Deputados, dois deputados da base de apoio ao governo apresentaram uma emenda
que altera completamente o regime previdenciário para as pessoas que ainda não
ingressaram no mercado de trabalho.
Batizada como Previdência Livre, a proposta dos deputados Jerônimo Goergen (PPRS) e Daniel Coelho (PSDB-PE) não traz nenhuma alteração à proposta do governo
para o regime de aposentadoria de quem já contribui para a Previdência Social, mas
estabelece um sistema inteiramente novo para os trabalhadores que nasceram a partir
do ano 2000, a partir da soma de quatro tipos de rendimentos após se aposentarem.
A emenda protocolada pelos parlamentares primeiramente cria a chamada Renda
Básica do Idoso (RBI), que seria um benefício de R$ 500 pagos a todos os brasileiros
com mais de 65 anos, independentemente da renda ou do tempo de contribuição.
Já o segundo pilar da emenda seria o chamado Benefício Contributivo por Repartição
(BCR), que funcionaria como a aposentadoria atual, mas com uma alíquota menor, de
cerca de 10% a 12% do salário. Com 40 anos de contribuição, os segurados teriam
direito a receber 100% do benefício, mas com um teto também menor que o atual –
apenas R$ 2 mil.
Para o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Hélio
Zylberstajn, cujos cálculos basearam a proposta, a soma dos dois benefícios – R$ 2,5
mil – seria suficiente para cobrir cerca de 80% das atuais aposentadorias, a um custo
menor que o do sistema atual.
O terceiro rendimento da aposentadoria viria de uma nova forma de acumulação do
saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que seria fundido com o
Seguro Desemprego e passaria a estar vinculado ao CPF de cada trabalhador. Ou seja,
o saldo individual equivalente a 12 meses de salário funcionaria como Seguro
Desemprego, e o excedente iria compor um fundo previdenciário remunerado a taxas
de mercado.
Por fim, os trabalhadores ainda teriam a opção de complementarem suas
aposentadorias com uma previdência privada. “Nos primeiros 30 anos, os novos
trabalhadores ainda contribuiriam com uma alíquota equalizadora para ajudarem a
bancar o sistema velho, mas essa alíquota diminuiria a cada ano, até não ser mais
cobrada. A partir de então, a Previdência Livre seria autossustentável”, defende
Zylberstajn.
Para o deputado Daniel Coelho, a vantagem do novo sistema é acabar com privilégios
de classe, pois as regras valeriam para todos os trabalhadores, sejam da iniciativa

privada ou servidores públicos, sejam civis ou militares. “A proposta do governo
mantém todas as injustiças do modelo atual, mas o projeto da Previdência Livre quebra
esse sistema de privilégios”, defendeu.
Já o deputado Jerônimo Goergen avalia que a PEC, do jeito que está, não resolve o
problema da Previdência que, segundo ele, demandará uma nova reforma daqui a 20
ou 30 anos. “O rombo volta lá na frente”, reforçou. “Vamos procurar o Ministério da
Fazenda para tentarmos convencer o governo da nossa proposta”, completou.
A PEC da Reforma da Previdência recebeu 146 emendas e a expectativa é de que o
relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA) seja apresentado na Comissão Especial da
PEC entre o fim de março e o começo de abril.
Milhares tomam a Paulista contra reformas trabalhistas e da Previdência
16/03/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Milhares de manifestantes tomaram as duas pistas da Avenida Paulista na tarde desta
quarta-feira, 15. Eles participam de uma manifestação convocada pelas frentes Brasil
Popular e Povo Sem Medo. Embora a pauta do protesto seja o repúdio às reformas
trabalhista e da Previdência, o grito predominante entre os manifestantes é “Fora,
Temer”. A expectativa dos organizadores é de que o ato reúna 150 mil pessoas até o
início da noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado por volta das 19
horas.
Diversos setores da esquerda, entre eles sindicalistas, já defendem publicamente a
candidatura de Lula à Presidência em 2018. Apesar disso, os responsáveis pela
manifestação negam que o ato seja um palanque para a pré-campanha do petista.
“Este não é um ato político partidário ou eleitoral mas é lógico que o movimento
sindical sempre foi político”, disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Vagner Freitas. “É claro que não tem como dissociar o foco da manifestação do
governo Temer, que encaminhou estes projetos de reformas ao Congresso com o
objetivo de acabar com a Previdência no Brasil”, completou.
As frentes são formadas por dezenas de movimentos sociais e sindicais como MST,
Central de Movimentos Populares, MTST, CUT, Conlutas e partidos políticos como PT,
PC do B, PSTU e PSOL.
Segundo Guilherme Boulos, coordenados do MTST, não existe contradição entre o
“Fora, Temer” e a pauta contra as reformas. “O ato também é ‘Fora, Temer’, ‘Diretas
Já’, estas pautas estão colocadas pelo movimento social. Elas não são contraditórias
porque é o governo Michel Temer que está tentando implementar estas reformas”,
disse Boulos.
A manifestação da Avenida Paulista faz parte de um movimento nacional que inclui
outros protestos em 17 Estados e paralisações de trabalhadores de categorias
importantes como os metroviários, motoristas de ônibus e professores da rede
estadual de São Paulo. Sindicatos organizaram atos em vários pontos da região central
que seguiram em marchas separadas até a Avenida Paulista.
Segundo organizadores, o próximo passo, caso o governo não recue das propostas, é
a realização de uma greve geral em escala nacional. “Hoje a classe trabalhadora deu
um recado ao governo. Ou Temer retira os projetos ou faremos uma greve geral”,
disse Douglas Izzo, presidente da CUT São Paulo. A “greve geral” foi o segundo grito
mais entoado pelos manifestantes, depois de “Fora, Temer”.

Protesto não muda absolutamente nada, diz relator da Previdência
16/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou
nesta quarta-feira (15) que as manifestações não mudam "absolutamente nada" o
relatório que apresentará à comissão. O que pode influenciar o parecer, segundo ele,
é o pensamento dos parlamentares. Manifestações contra a proposta do governo
ocorreram em pelo menos 22 capitais estaduais e no Distrito Federal nesta quartafeira.
"Do ponto de vista da cabeça do relator, isso [pressão popular] não muda
absolutamente nada. [...] O que pode influenciar o meu ponto de vista são as emendas
que foram apresentadas, porque aí sim diz respeito ao pensamento dos
parlamentares", disse.
O relator voltou a dizer que a proposta será aprovada pelo Legislativo com alterações
em relação ao texto original. "A reforma passará. Agora, naturalmente, como todas as
reformas previdenciárias que já aconteceram neste país, todas sofreram alterações,
aperfeiçoamentos.
Esta não será diferente", disse. Nesta terça-feira (14), em estratégia para evitar
mudanças na proposta original, o governo Michel Temer cobrou 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, foi repassada a orientação de 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.
País não pode fazer reforma ‘modestíssima’ na Previdência, diz Temer
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
No dia em que manifestações contra a reforma da Previdência ocorrem em várias
cidades do País, o presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quarta-feira,
15, que não se pode fazer uma reforma “modestíssima” hoje, para que o governo não
seja obrigado a realizar cortes maiores no futuro. “Não podemos fazer coisa
modestíssima agora, para daqui quatro ou cinco anos fazermos corte muito maior,
como Portugal, Espanha e Grécia”, afirmou o presidente, em evento do Sebrae e do
Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
Temer afirmou agora que o objetivo de medidas de ajuste fiscal como a reforma da
Previdência é “prevenir o Brasil no futuro”. “Não queremos que o Brasil, daqui sete ou
oito anos, seja obrigado a fazer o que os Estados estão fazendo”, afirmou o presidente,
em referência a Estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que enfrentam
dificuldades para pagar salários de servidores.
Segundo ele, sem uma reforma, o Brasil pode correr o risco de cortar salários de quem
está na ativa e de aposentados, e eliminar o 13º salário ou de elevar a idade mínima
para se aposentar. “Parece que será para tirar direitos, mas não tira direito de
ninguém, quem tem direito adquirido não vai perder”, disse.
Temer reforçou que as medidas de ajuste fiscal do seu governo, como a PEC do teto
dos gastos, têm dando “rumo às contas públicas” e têm contribuído para que a inflação
desacelere e os juros caiam.

“O caminho da responsabilidade começa a dar resultado”, disse. “Mais um pouquinho
e conseguimos o grau de investimento”, acrescentou, ressaltando que o risco Brasil
tem caído nos últimos meses.
O presidente salientou ainda que, “para reconstruir o Brasil”, é precisar “pregar a
necessidade urgente” dessa reconstrução. “Temos pouco tempo para recolocar o Brasil
nos trilhos”, afirmou Temer, acrescentando que pretende entregar o País em situação
melhor ao próximo presidente. Ele destacou também que não se pode esquecer da
responsabilidade social. “As carências sociais são assustadoras”, disse.
Mais uma vez, Temer mostrou não estar preocupado com a sua popularidade, ao tentar
diferenciar o que ele chamou de medidas populares e medidas populistas. Segundo o
presidente, medidas populistas são irresponsáveis porque têm “efeito imediato, mas
depois são um desastre absoluto”. Já as populares, no seu ponto de vista, “não têm
aplauso imediato, mas reconhecimento posterior”.
Ele também aproveitou a ocasião para ressaltar que seu governo tem trabalhado para
regularizar propriedades rurais e urbanas que estão sem título. “Muita gente não tem
endereço, posse e propriedade, estamos cuidando disso”, afirmou.
Senado aprova projeto que proíbe limite de franquia de banda larga fixa
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

Senado aprovou projeto que proíbe a limitação do consumo de dados em planos de
internet fixa. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O Senado aprovou nesta quarta-feira, 15, o projeto que proíbe a limitação do consumo
de dados em planos de internet fixa. A matéria segue agora para análise da Câmara
dos Deputados.
O projeto, de autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), trata de uma emenda à
lei do Marco Civil da Internet, aprovada em 2014. O texto do projeto é direto e pede
que seja incluído no trecho da lei que trata do direito dos internautas o seguinte texto:
“a não implementação de franquia limitada de consumo nos planos de internet banda
larga fixa”.
O tema ganhou notoriedade no ano passado, depois que operadoras disseram que
passariam a usar o modelo de limite de dados na internet fixa, da mesma forma como
já fazem na banda larga móvel. Segundo elas, uma internet sem limites de consumo
poderia sobrecarregar a infraestrutura existente, e as franquias seriam uma
contrapartida econômica para investimentos no setor.
Desde então, diversos parlamentares escreveram projetos com o intuito de proibir os
pacotes com limites de dados. O projeto de Ferraço tramitou com outros três projetos
que tinham o mesmo objetivo. A proposta recebeu o apoio de parlamentares da base
e da oposição, que ressaltaram a importância do acesso à internet para a educação e
o desenvolvimento.
“É inadmissível que haja retrocessos como a limitação da internet fixa, que representa
um freio ao avanço da inovação e ao desenvolvimento das empresas da nova
economia, além de prejudicar ações governamentais para a inclusão digital, o acesso

à informação, à cultura e à educação. Tal fator certamente acarretará também prejuízo
ao desenvolvimento econômico e de competitividade diante do mercado globalizado
se for limitada a banda larga da internet”, afirmou o senador Pedro Chaves (PSC-MS),
em defesa do projeto.
Os senadores também destacaram a opinião pública contrária aos pacotes de franquia
limitada de dados. “Um abaixo assinado online no site do Avaaz, em menos de uma
semana, já reunia mais de 1,6 milhão de assinaturas contra a referida medida. De
igual modo, o DataSenado realizou uma enquete sobre a limitação de dados na
internet de banda larga fixa e quase todos (99%) dos 608.470 internautas que
participaram são contra a medida”, citou Pedro Chaves.
Fed eleva taxa de juros em 0,25 ponto porcentual e prevê 3 altas no total no
ano
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu nesta quarta-feira elevar
a taxa dos fed funds para o intervalo entre 0,75% e 1,00%. A decisão foi tomada por
9 votos a 1, com o voto contrário do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari,
que preferia agora manter os juros. A taxa de desconto foi elevada em 0,25 ponto
porcentual, para 1,50%.
O BC americano manteve a trajetória de elevação para os juros neste ano, sinalizando
que manterá o aperto gradual conforme a economia se fortalece. Como em dezembro,
os dirigentes preveem ainda três elevações de juros neste ano, o que implica mais
duras altas em 2017, depois da de hoje.
“Com ajustes graduais na política monetária, a atividade econômica expandirá a um
ritmo moderado, as condições do mercado de trabalho se fortalecerão um pouco mais
e inflação se estabilizará em torno de 2% no médio prazo”, afirmou o comitê em
comunicado.
Dólar cai quase 2%, a R$ 3,11, e Bolsa sobe 2,37% com decisão do BC dos
EUA
16/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A presidente do Fed, Janet Yellen; BC manteve projeção de três altas dos juros em
2017
O dólar ampliou a queda ante o real e outras moedas nesta quarta-feira (15), após o
Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) ter confirmado es
expectativas e elevado as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, para uma faixa
entre 0,75% e 1,00% ao ano.
A moeda americana fechou em baixa de 1,95%, a R$ 3,1120, na cotação comercial.
Antes da decisão do Fed, o dólar era negociado na casa dos R$ 3,16. O real teve a
maior valorização mundial neste pregão.
O Ibovespa acelerou a alta e fechou com ganho de 2,37%, aos 66.234,87 pontos. O
giro financeiro foi de R$ 9,9 bilhões.

As ações da Vale subiram 6,92% (PNA) e 6,90% (ON), e as da Petrobras avançaram
4,49% (PN) e 2,64% (ON), ajudadas também pela valorização do minério de ferro e
do petróleo.
Os mercados de câmbio e de ações já abriram a sessão desta quarta-feira (15) de
bom humor, com a percepção de analistas e investidores de que dificilmente haveria
alguma surpresa no comunicado do Fed.
Os juros futuros negociados na BM&FBovespa, as taxas inverteram a tendência de alta
e passaram a recuar fortemente. Neste mercado, investidores buscam proteção contra
flutuações dos juros negociando contratos para diferentes vencimentos.
No encerramento do pregão, a agência de classificação de risco Moody's elevou a
perspectiva para o Brasil de negativa para estável.
Além disso, o Banco Central informou que realizará nesta quinta-feira (16) leilão de
swap cambial tradicional visando a rolagem do vencimento de abril. A operação
equivale à venda futura de dólares.
O lote inicial será de 10 mil contratos (US$ 500 milhões). O total de contratos de swap
cambial do Banco Central equivale a cerca de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 9,7
bilhões vincendos em 3 de abril.
A decisão do Fed era amplamente esperada pelo mercado, depois que diversos
integrantes do BC americano sinalizaram que os juros deveriam subir em março,
incluindo a presidente do Fed, Janet Yellen.
Na semana passada, dados fortes sobre a criação de empregos nos Estados Unidos
ampliaram as apostas de alta dos juros neste mês e fizeram o dólar subir ainda mais
nos últimos dias.
Segundo economistas, o comunicado do Fed foi mais "dovish" (mais tolerante com a
inflação) do que o esperado.
"O Fed referiu-se à meta de inflação de 2% ao ano como um 'objetivo simétrico'", diz
Felipe Sichel, economista da gestora Modal Asset. "Isso indica que, como a inflação
ficou muito tempo abaixo de 2%, ela pode ficar um pouco acima de 2% sem que os
juros tenham que ser elevados de forma mais agressiva", explica.
Também conforme previsto por analistas e investidores, o BC dos Estados Unidos
manteve a estimativa de três aumentos dos juros neste ano.
Paulo Gomes, economista da gestora Azimut, não descarta, porém, uma quarta
elevação neste ano. "Com o aumento dos níveis de confiança e dos investimentos,
pode haver uma aceleração da alta de preços, e o Fed poderá ter que rever sua
estimativa", diz Gomes.
Outro fator que pode alterar as previsões do Fed é a política econômica do presidente
Donald Trump, que promete elevar os gastos públicos e reduzir impostos. "Mas a
probabilidade de essa política causar impacto na economia ainda neste ano é baixo",
diz Sichel.
A última elevação dos juros americanos havia sido em dezembro de 2016, também de
0,25 ponto, para entre 0,50% e 0,75%, depois de um ano sem aumentos.
É a terceira alta das taxas desde a crise financeira mundial de 2008. Antes dessas três
elevações em pouco mais de um ano, o Fed ficou quase dez anos sem alterar os juros,
desde junho de 2006.

Taxas mais altas nos Estados Unidos tornam ainda mais atrativos os investimentos na
maior economia do mundo, em detrimento de outros mercados, principalmente
emergentes.
Geração de “jovens chatos” muda forma das empresas se venderem
16/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
“Chatice” da geração Millenial e sua busca por negócios com história e
significado têm obrigado empresas a se renovar. Mesmo aquelas que
trabalham com públicos de outras idades

Geração de “jovens chatos” muda forma das empresas se venderem. Na foto, Suellen
Mylla, empreendedora que criou a Casa da Bruxa, loja que promete vender “doces
com magia” e que parece ter entendido bem os clientes Millenials. Marcelo
Andrade/Gazeta do Povo
É uma loja de doces. E a intenção do cliente pode ser de só comprar um doce (para
ornar com o cafézinho do pós-almoço). Mas quem entra na Casa da Bruxa fica com a
sensação de que um Oompa Loompa pode surgir de um canto, a qualquer instante.
Com o lema de vender “doces com magia”, a marca curitibana pegou o espírito dos
negócios voltados para os novos adultos, a chamada geração Millenial. São jovens
“chatos”, profissionais e clientes exigentes, e que buscam um ideal ou propósito que
vá além do simples “consumir por consumir”.
Não faz muito tempo que essa geração chegou ao mercado de trabalho. E no começo
era novidade. Escritórios não tradicionais, horários flexíveis, trabalhos com propósito.
A essa altura, já virou jargão da turma do RH. Os Millenials já não são os líderes do
futuro. São os líderes do presente. O que traz mudanças para a forma como as
empresas se organizam.
Mas isso não é a parte mais importante. “A maior pressão vem de fora para dentro”.
Ou seja, dos consumidores que vão ter este mesmo padrão de cobrança na hora de
escolher as marcas de tudo que vão consumir, explica Claudia Bittencourt, da
consultoria Bittencourt.
Na Casa da Bruxa, esta é uma preocupação constante, conta Suellen Mylla.
Simplesmente declarar que a sua missão é vender “doces com magia” é fácil. Fazer
com que os clientes tenham esta impressão é muito mais difícil. E um desafio diário.
O jeito é investir em todas as frentes, começando pela música ambiente e pelos
adereços do ambiente, e chegando ao treinamento dos funcionários.
Além de doces, as lojas da marca vendem adereços, como copos e bonecos. Alguns
produtos são de franquias famosas, como filmes de super-heróis e animações. Mas há
toda uma produção própria, o que permite diversificar produtos. A fabricação própria
também permite trabalhar a figura da “bruxa” (que dá uma cara de autenticidade
brasileira ao negócio).

Avaliação desse pública começa on-line, antes de ir até o estabelecimento
Esta pressão “de fora para dentro” ganha força com o mundo digital. “Os jovens
querem conhecer onde a empresa pretende chegar, qual a essência, como ela surgiu,
o que fez ela ficar no mercado até hoje”, explica Claudia Bittencourt. Com acesso à
tecnologia, isso pode ser feito de um clique, sem sair do lugar. Quem não se adaptar
vai perder clientes. E, pior, as escorregadas podem virar linchamentos digitais.
São mudanças relacionadas aos valores dos “novos adultos”. Mas que impactam no
mercado como um todo. Inclusive setores mais tradicionais e aqueles que atendem
públicos mais velhos. Um exemplo é a Philip Morris. Ainda que, no seu auge, nos anos
1950, a indústria do tabaco vendesse um ideal de felicidade, ela é hoje símbolo da
vilania. Da busca do “lucro pelo lucro”. Mas até a fabricante do Marlboro entrou na
onda de fazer o bem à sociedade.
Há uma década o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa trabalha em
tecnologias com potencial para reduzir o risco do tabaco, segundo reportagem
publicada no ano passado (2016) pela Folha de S. Paulo. Em alguns mercados, a PM
já lançou uma espécie de cigarro eletrônico que, diz a empresa, teria entre 90% e
95% a menos de compostos prejudiciais à saúde.
Setores tradicionais também já se adaptam a esta nova realidade. Professor da pósgraduação em Negócios Sociais da FAE, Paulo Cruz Filho cita o caso da B2Blue, que
trabalha com resíduos empresariais. É como uma “Uber do lixo”: a empresa conecta
quem quer descartar com interessados em comprar matéria-prima reciclável.
Negócios precisam ter um propósito claro
Todas as quartas-feiras, a turma do Code for Curitiba se reúne para ouvir propostas
de melhorias para a cidade. As que têm o melhor propósito, eles programam. De graça.
“Porque esta gurizada não busca só carreira. Mas algo que faz sentido”, comenta,
empolgado, o professor da FAE.
A busca por “negócios com propósito” talvez seja o principal legado que a geração
Millenial vá imprimir. Para Cruz Filho, daqui a 30 ou 20 anos (talvez menos) não vai
mais fazer sentido criar uma empresa se ela não tiver um propósito de
desenvolvimento ambiental, social e econômico. “Tem de ser sustentável neste tripé”.
Uma certificação, o Sistema B, já foi criada para assegurar o compromisso das
organizações com propósitos sociais e ambientais. Até o mundo das finanças têm se
adaptado. Estimativa do jornal DCI, de outubro de 2016, aponta que os fundos
especializados em negócios de impacto social já investiram mais de R$ 100 milhões
em empresas brasileiras.
Propósito guia a carreira (e a vida) de um profissional Millenial
Aos 34 anos, o uruguaio Ernesto Maceiras é o que se pode chamar de um “Millenial da
primeira geração”. Começou no call center do Citibank e fez pós-graduação na
Argentina, e já estava em sua quarta multinacional quando veio para o Brasil assumir
a direção da fábrica de embalagens (onde trabalha até hoje), aos 28 anos. Veio com
a roupa do corpo, ideias na cabeça e a vontade de dar o seu melhor, mesmo sabendo
que faltava um bocado de experiência.
Hoje, aos 34, Ernesto já é um executivo experiente, que liderou a empresa em um
processo de venda e expansão pela América Latina. Casado e pai de duas filhas, ele
já tem a mesma mobilidade de antes. Mas a paixão por ideias inovadoras e por mudar
o mundo é cada vez mais forte.
Para ele, ter um propósito é uma forma de ser um bom líder (que garanta relações
justas para todos, donos, funcionários, fornecedores, clientes). Mas, principalmente,
de construir um mundo melhor. Ser justo “com o planeta Terra, que é a nossa casa e

que permite a vida de cada um de nós”. É o que deve guiar os negócios, todos eles. E
o que deve guiar relações que garantam sustentabilidade e felicidade para as pessoas,
defende o empresário.
Governo estuda aumentar impostos sobre combustíveis para fechar contas
16/03/2017 – Fonte: Tribuna PR

A elevação de PIS e Cofins sobre a gasolina e diesel é a alternativa de alta de tributo
considerada mais viável pela área técnica do governo para ajudar no cumprimento da
meta fiscal deste ano. A medida pode garantir uma arrecadação extra de R$ 3 bilhões
em 2017, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.
Apesar da promessa do presidente Michel Temer de não aumentar a carga tributária
no seu governo, a alta de tributos está na mesa de discussão da equipe econômica
como uma das opções para ajudar a tapar o buraco de R$ 40 bilhões nas contas do
governo. É o que falta de receita para fechar o Orçamento dentro da meta fiscal, que
prevê déficit de R$ 139 bilhões nas contas.
Nesta quarta-feira, 15, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o corte
no Orçamento, que deve ser anunciado na próxima semana, poderá ser reduzido ao
longo do ano com o aumento de impostos. De acordo com ele, com o relatório de
receitas e despesas, também será anunciado se haverá ou não a necessidade de
aumento de impostos e quais as propostas do governo para a alta de tributos.
Entre as propostas entregues pela área técnica estão também o aumento de IOF sobre
algumas operações de câmbio e de crédito e a reoneração da folha de pagamento. No
entanto, esta última é considerada bem mais complexa, pois depende de aprovação
de projeto de lei ou medida provisória.
O aumento de PIS e Cofins sobre combustíveis e do IOF pode ser feito por decreto, o
que evitaria discussões no Congresso neste momento conturbado da política. A
elevação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide, o imposto
sobre gasolina), além de ter de ser aprovada pelos parlamentares, só poderia entrar
em vigor depois de três meses da data da aprovação.
A insuficiência de caixa terá de ser coberta com corte de despesas, receitas
extraordinárias já esperadas com os programas de repatriação e de regularização
tributária e, agora, com a provável alta de impostos. Segundo Meirelles, o governo
trabalha com a expectativa de arrecadar R$ 7 bilhões para União com a repatriação.
A equipe econômica não quer correr risco de ter de mudar a meta fiscal ao longo do
ano. Mas enfrenta a dificuldade de ter de trabalhar num ambiente de grande incerteza
de receitas – inclusive da arrecadação com concessões e privatizações – prevista no
Orçamento aprovado pelo Congresso. O aumento de impostos pode reduzir a
necessidade de um corte maior.
O jornal apurou que foram apresentadas várias propostas de aumento de impostos,
mas a definição só ocorrerá na semana que vem, depois que Meirelles voltar da reunião
do G-20, na Alemanha. Há diversas propostas circulando. A estratégia é que o
contingenciamento fique mais próximo de R$ 30 bilhões, disse uma fonte da equipe

econômica, acrescentando que os valores estão cercados ainda de uma “margem de
grande incerteza”.
IOF
A elevação do Imposto de Operações Financeiras (IOF) sobre algumas operações de
câmbio, que hoje já são tributadas em 0,38%, e de crédito, que hoje não são
tributadas, também estão em análise. Entre elas, crédito rural e do BNDES. Elas
poderão garantir mais R$ 1,2 bilhão este ano, se começarem a vigorar em 1.º de abril.
Em 12 meses, a medida garante cerca de R$ 1,6 bilhão.
Para o economista Raul Velloso, esse é o pior momento para aumento de impostos,
pois iria punir alguns segmentos da sociedade por uma busca de cumprimento da meta
de déficit primário que não justifica o esforço, além de destoar da política anunciada
anteriormente, de estabelecer um limite de gastos por parte do governo.
Na contramão, o professor da EPGE/FGV Antonio Carlos Porto Gonçalves diz que um
aumento pontual de impostos poderia acelerar a política de corte de juros sem minar
a volta da disposição para o consumo da sociedade ou a volta do investimento.
Pesquisa indica que consumidor permanece pessimista
16/03/2017 – Fonte: Bem Paraná

Os consumidores brasileiros continuam pessimistas. É o que mostra o Indicador de
Confiança do Consumidor (ICC), medido pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).
O cálculo mensal é baseado em avaliações da economia e da própria vida financeira,
quanto ao momento atual e expectativas para os próximos seis meses. Numa escala
de zero a 100, foram registrados 41,4 pontos em fevereiro, índice abaixo do nível
neutro de 50 pontos, refletindo a má avaliação da economia. O resultado é pouco
diferente dos 41,9 pontos de janeiro.
O subindicador de Percepção do Cenário Atual, que compõe o Indicador de Confiança,
acusou 29,7 pontos em fevereiro de 2017, sendo que a avaliação da vida financeira
ficou em 39,8 pontos.
Já a avaliação da situação econômica atual obteve 19,5 pontos. Em termos
percentuais, quatro em cada dez consumidores (42%) classificam a própria vida
financeira como ruim ou muito ruim. Os que a classificam como regular somaram 41%,
enquanto 15% a consideram boa ou muito boa.
Os principais motivos para a avaliação negativa são o orçamento apertado e
dificuldades para pagar as contas (33%), desemprego (31%) e atraso no pagamento
de dívidas (15%). Com relação à economia, 82% dos entrevistados acreditam que a
situação está ruim ou muito ruim, contra somente 3% que consideram a situação boa
ou muito boa. Para 14%, o quadro econômico atual é regular.

Quadro econômico atual é regular para 14%
Entre os que fazem uma avaliação negativa, a maioria relativa (49%) atribui o
resultado à corrupção e ao mau uso dos recursos públicos. Outros 27% creditam ao
alto desemprego e 15% disseram que os preços dos produtos aumentaram.
“A percepção quase unânime de que a economia vai mal é reflexo de dois anos
seguidos de recessão econômica”, afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela
Kawauti, em nota.
“Mesmo quem não foi atingido diretamente pela crise tem conhecimento das más
notícias do cenário econômico e é por isso que a percepção de deterioração da
economia é mais acentuada do que a da vida financeira”, explica.
Com relação às expectativas para a própria vida financeira, a maioria absoluta (56%)
está otimista. Outros 26% não estão nem pessimistas nem otimistas e 14% mostramse pessimistas.
Entre os otimistas, o principal motivo é acreditar em arrumar novo emprego ou receber
uma promoção (31%). Já entre os pessimistas, os principais motivos apontados são:
descrença na melhora da economia (27%), situação financeira atual muito ruim
(20%), preço das coisas continua aumentando (19%) e medo do desemprego (11%).
O indicador também revelou que o mau momento da economia reflete-se de várias
maneiras na vida dos brasileiros. O que mais tem pesado, no entanto, é o custo de
vida, mencionado por 53% dos entrevistados.
O desemprego, que atinge quase 13 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi mencionado por 21% dos
entrevistados, o endividamento por 11% e a queda da renda por 10%.
Somente 4% disseram que nada pesa no orçamento familiar. Ainda de acordo com o
indicador, 47% dos entrevistados afirmam ter pelo menos um desempregado em casa,
sendo que 21% moram com pelo menos duas pessoas nessa condição.
“O desemprego é um dos efeitos sociais mais sensíveis da crise econômica. Impacta
diretamente na confiança dos consumidores e, portanto, no consumo”, disse Marcela
Kawauti. Na opinião dos entrevistados, o que contribui para o alto custo de vida é o
aumento nos preços do supermercado (64%), aumento na conta de luz (58%) e na
telefonia 38%.
Como foi feita a pesquisa
Foram entrevistados 801 consumidores em 12 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia,
Manaus e Belém.
A pesquisa foi composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de ambos
os sexos e de todas as classes sociais. Os dados foram coletados pela internet e
presencialmente entre os dias 1º e 14 de fevereiro.

