
 

 

20 DE MARÇO DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSO DE MARÇO -  SINDIMETAL/PR: ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 

 CURITIBA TEM 45% DA FROTA CIRCULANDO NA MANHÃ DESTA SEGUNDA-FEIRA 

 BRASIL DECLARA GUERRA CONTRA OS JUROS, MAS VITÓRIA NÃO VIRÁ FÁCIL NEM 

RAPIDAMENTE 

 ANALISTAS DIVERGEM SOBRE REDUÇÃO DA META DE INFLAÇÃO 

 JEREISSATI DIZ QUE AINDA É CEDO PARA SE FALAR EM RETOMADA DA ECONOMIA 

 ARTIGO: REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (IV) 

 PIS/COFINS – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA 

CÁLCULO DOS CRÉDITOS 

 GOVERNO DEVE ELEVAR PIS/COFINS PARA COMPENSAR DECISÃO DO STF 

 GOVERNO TEME QUE DECISÃO SOBRE PIS/COFINS AFETE OUTROS TRIBUTOS 

 PARCELOU O IPVA? ÚLTIMA PARCELA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS VENCE NESTA 

SEMANA 

 PROJEÇÃO PARA SELIC NO FIM DE 2018 CAI DE 8,75% AO ANO PARA 8,50% AO 

ANO 

 ALTA DO PIB DE 2018 SOBE DE 2,40% PARA 2,50% EM PROJEÇÃO DO 

RELATÓRIO FOCUS 

 PETROBRAS REAJUSTA PREÇO DE BOTIJÕES DE ATÉ 13 KG EM 9,8% EM MÉDIA 

 RELAÇÃO ETANOL/GASOLINA EM SP DESACELERA A 74,68% NA SEGUNDA SEMANA 

 SEM CONSEGUIR BATER AS METAS, EXECUTIVOS SENTEM OS EFEITOS DA CRISE NO 

BOLSO 

 APÓS FRACASSO DO G20, FMI DIZ QUE CRESCIMENTO GANHA FORÇA, MAS HÁ 

RISCOS 

 MEIRELLES QUER ADESÃO DO BRASIL À OCDE 

 MEIRELLES: ANALISAREMOS ISENÇÕES CONFORME VENCIMENTOS 

 ILAN: REFORMAS AJUDAM RECUPERAÇÃO ROBUSTA DO BRASIL 

 MUNDO ESTÁ MUITO LONGE DO RISCO DE GUERRA CAMBIAL, DIZ ILAN 
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 PRESIDENTE DO STF DEFENDE CONSULTA POPULAR SOBRE REFORMA POLÍTICA 

 THE ECONOMIST: PAÍS PASSOU POR PIOR MOMENTO E DEVE AJUDAR NO 

CRESCIMENTO MUNDIAL 

 COM APROVAÇÃO DE PROPOSTA INTEGRAL, PREVIDÊNCIA TERIA SUPERÁVIT EM 

2032 

 PREVIDÊNCIA VAI PRECISAR DE NOVA REFORMA EM 2019, DIZ ECONOMISTA 

 APÓS FIM DO NOVO PRAZO, PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA TEM 164 

EMENDAS 

 ARTIGO: FALÁCIAS PREVIDENCIÁRIAS 

 TEMER: PROTESTOS CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SÃO MOVIMENTO DE 

NATUREZA POLÍTICA 

 REGRA DE TRANSIÇÃO PRECISA MUDAR PARA APROVAÇÃO DE REFORMA, DIZ 

PAUDERNEY 

 RESPEITAR ORDEM JURÍDICA É FUNDAMENTAL PARA O CRESCIMENTO, DIZ TEMER 

 PARA CUMPRIR META FISCAL, GOVERNO DEVE CORTAR GASTOS E ELEVAR IMPOSTOS 

 REFORMA TRABALHISTA SERÁ A SEGUNDA QUE GOVERNO ‘SEGURAMENTE’ 

REALIZARÁ, DIZ TEMER 

 SERASA PROMOVE ENCONTRO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE EMPRESAS 

 CENTRAL DE DUPLICATAS BUSCA MELHORAR OFERTA DE CRÉDITO À PEQUENA 

EMPRESA 

 CNI: CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS EM MARÇO ATINGE MAIOR NÍVEL DESDE 

JANEIRO DE 2014 

 BRASIL PRECISA DOS EMPRESÁRIOS PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO, AFIRMA 

MICHEL TEMER, NA MEI 

 CONFIANÇA SEGUE EM ALTA 

 ENTREVISTA: BRASIL DEVE AMPLIAR SUA REDE DE ACORDOS COMERCIAIS, DIZ 

MARCOS GALVÃO 

 VÍDEO: MINUTO DA INDÚSTRIA DESTACA QUE AS EMPRESAS BRASILEIRAS TEMEM 

PROCESSOS TRABALHISTAS POR FIRMAREM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

 AÇÃO PODE LEVAR AMÉRICA MÓVIL A CORTAR CUSTOS TRABALHISTAS 

 ESCASSEZ DE TALENTOS REDUZ TRABALHO QUALIFICADO NA AMÉRICA LATINA 

 NOVAS CONTRATAÇÕES NO PAÍS MIRAM JOVENS PARA PAGAR MENOS 

 DIFICULDADE EM PERSISTIR EM TAREFAS E FAZER CONTAS LIMITA SALÁRIO NO 

BRASIL 

 PARA NÃO FICAR PARADO, PROFISSIONAL DEVE CRIAR SEU PLANO DE CARREIRA 

 PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO CRESCE 9,5% NO 1º BIMESTRE 

 CAIXA REFORÇA CRÉDITO PARA MOTOCICLETAS 
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 ANTES RESTRITO A CARROS DE LUXO, PILOTO AUTOMÁTICO CHEGA A MODELOS 

COMPACTOS 

 IMPORTADORAS ESPERAM PARA 2018 FIM DE SOBRETAXA A CARROS 

'ESTRANGEIROS' 

 TOYOTA REFINA VERSÃO 2018 DO COROLLA 

 ALÉM DE CARRO DO FUTURO, FCA ESTUDA FUTURO DO CARRO 

 ABRACICLO E CAIXA SE UNEM POR MAIS FINANCIAMENTOS 

 MERITOR LANÇA LINHA DE LUBRIFICANTES PARA EIXOS 

 JOHN DEERE APOSTA NA EXPERIÊNCIA PARA COMPETIR COM RIVAIS EM 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 

 

 
 

              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

Curso de Março -  SINDIMETAL/PR: Administração de Estoques 

20/03/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 

 
 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 20/03/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,077 3,078 

Euro 3,309 3,310 
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Curitiba tem 45% da frota circulando na manhã desta segunda-feira 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
Foto: Jonathan Campos.  

 
O impasse entre motoristas e cobradores de Curitiba e região, empresas de ônibus, 

Urbs e Comec continua nesta segunda-feira (20). Uma nova audiência está marcada 
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para terça-feira (21), o que indica que a 
paralisação dos trabalhadores seguirá até lá. Por volta das 7h30 da manhã desta 

segunda-feira, Curitiba tinha 45% da frota rodando e todas as estações com 
cobradores. 

 
O sindicato patronal oferece 5,43% de reajuste, ou seja, a inflação do período. Já o 
Sindimoc, que representa motoristas e cobradores, pede 15% e a elevação do vale-

alimentação de R$ 500 para R$ 977. A desembargadora Marle Suguimatsu, que 
presidiu a audiência da última sexta-feira (17) pediu para que as ambas as partes 

reconsiderem suas posições. Caso não haja consenso no próximo encontro, o dissídio 
coletivo deve ir a julgamento. 
 

 
Se no terminal do Portão a greve pesa principalmente para usuários do Cabtal-Portão 
e Interbairros V, no Boqueirão a espera é longa para quem quer chegar ao Centro com 

o expresso Boqueirão ou Ligeirão Boqueirão. Há filas para essas linhas. 
 

Brasil declara guerra contra os juros, mas vitória não virá fácil nem 
rapidamente 

20/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
As novas regras para o parcelamento rotativo do cartão de crédito para 
prazos maiores do que 30 dias são apenas a primeira vitória de uma longa 

cruzada contra os juros no país 

 
Brasil declara guerra contra os juros, mas vitória não virá fácil . Benett  
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Em janeiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou as regras que proíbem o 
uso do rotativo do cartão de crédito por mais de 30 dias no Brasil. Elas já foram 
detalhadas pelos bancos e entrarão em vigor em abril. Foi apenas o detalhamento de 

algo que vinha sendo discutido desde o início do governo Temer e que faz parte de um 
conjunto de medidas microeconômicas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, ainda no fim do ano passado. 
 

A postura custe o que custar em relação à saúde fiscal do país e essas medidas 
sinalizam que a nova equipe econômica em Brasília iniciou uma cruzada contra os 
juros no país. Para os especialistas, porém, a caminhada para reduzir as taxas de juros 

no Brasil é longa e tortuosa, e provavelmente só trará frutos significativos a partir do 
último ano da atual gestão no poder, 2018.  

 
As razões que explicam por que as taxas de juros são tão altas são várias e bastante 
complexas (leia mais sobre isso nesta página).  

 
Quando o consumidor compra um carro ou quando uma empresa contrata um 

empréstimo, as taxas de juros empregadas nessas transações são compostas, 
basicamente, por cinco itens: a Selic, que é o custo de captação do dinheiro; o aspecto 
regulatório, que são os impostos e os reflexos dos depósitos compulsórios; os riscos 

de não receber o dinheiro de volta, ou seja, a inadimplência; as despesas 
administrativas dos bancos; e a margem de lucro – impactada também pela 

concentração de mercado e pelas compensações do crédito direcionado.  
 
“E se você olhar bem, todos esses componentes são altos no Brasil [em comparação 

com outros países]”, resume Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de 
estudos e pesquisas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração 

e Contabilidade (Anefac) que acompanha o comportamento do crédito no país há anos. 
“O fato é que cada melhora em cada um deles é uma pequena vitória, mas que trará 
resultados só a partir de 2018”, resume Oliveira. 

 
A medida do parcelamento do rotativo, portanto, é mais simbólica do que efetiva nessa 

guerra contra os juros. Ela mexe numa das modalidades de crédito mais utilizadas 
pelos brasileiros mesmo em tempos de crise e na mais cara, de 441,76% ao ano, 
segundos dados de fevereiro. Essa mesma medida, porém, não representa nenhuma 

mudança impactante na estrutura de crédito do país. É apenas uma tentativa de mexer 
em um dos componentes do spread bancário que é a inadimplência.  

 
Duas batalhas perdidas? 
Embora a ofensiva contra alguns desses componentes esteja caminhando como o 

planejado, como é o caso da redução da Selic, ela parece estar fadada ao fracasso em 
relação a pelos menos dois itens: a concentração dos bancos e o crédito direcionado 

(aquele dos segmentos imobiliário, agrícola, microcrédito e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES).  

 
O ano de 2016 com quatro bancos concentrando 72,4% de todos os ativos financeiros 
do país: Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal e Bradesco. A concentração 

do mercado em poucas instituições reduz as opções do consumidor, como em qualquer 
outro setor da economia. É por isso também que, ao longo da história, os bancos 

públicos acabam tendo de liderar movimentos de redução nas taxas de juros. Mas não 
deveria ser assim.  
 

“Isso [a concentração do mercado] aconteceu principalmente nos últimos dez anos, e 
eu não vejo isso mudando a curto prazo. Quanto menor a competição, mais os bancos 

vão conseguir ‘formatar’ a sua taxa de lucro”, afirma o economista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/novas-regras-do-rotativo-do-cartao-podem-elevar-pagamento-minimo-da-fatura-3sakfy7ltqwa6m43wd3cwvzjf
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/aumento-de-impostos-e-a-ultima-arma-de-meirelles-para-cumprir-a-meta-fiscal-2a0zz5s6rtkxqavm9xyg8k6gb
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O crédito direcionado, que têm a ver diretamente com a regulação do sistema 
financeiro no Brasil, também é outro fator que dificilmente mudará a curto prazo. No 
país existem dois tipos de crédito: o livre e o direcionado. Um exemplo do último é o 

financiamento imobiliário, que não apenas têm as regras definidas e as taxas 
influenciadas pelo governo, como também tem as suas fontes de recursos (FGTS e 

poupança) altamente reguladas, obrigando os bancos a manterem reservas 
especificamente para essas finalidades.  

 
“É nas modalidades livres, portanto, que os bancos vão compensar essas obrigações, 
esses ‘subsídios indiretos’”, frisa Rabi. Em dezembro de 2016, o presidente do BC, Ilan 

Goldfajn, disse que o crédito direcionado será melhor avaliado e que a equipe 
econômica deve buscar um novo modelo para esse sistema, mas nada mais foi 

anunciado. 
 
Para o planejador financeiro e fundador da MoneyPlan, Fernando Meibak, que já 

passou por vários cargos executivos em bancos, enquanto a equipe econômica não 
tomar atitudes de ruptura nada mudará de verdade na estrutura de crédito no país. 

“Um exemplo claro disso hoje é que os lojistas não podem comercializar os seus 
recebíveis de cartão de crédito.  
 

O monopólio sobre esses ativos é das empresas de cartão. Essas mesmas empresas 
topam antecipar o dinheiro dessas transações para os lojistas, mas a uma carga de 

3,5% ao mês, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu mesmo tenho clientes que fariam 
esse mesmo papel e comprariam os recebíveis por 1,2%. É só um exemplo, mas 
enquanto o governo federal não se dedicar a ideias inovadoras, como foi o lançamento 

do Tesouro Direto no início dos anos 2000, nada realmente mudará no sistema”, diz 
Meibak. 

 
Para ele, o fato de o presidente do BC ser alguém oriundo do mercado dificulta a 
adoção de medidas mais disruptivas no setor financeiro. 

 

Analistas divergem sobre redução da meta de inflação 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A redução da meta de inflação do Brasil, hoje em 4,5%, gerou divergências entre 

economistas no Terceiro Seminário Anual de Política Monetária do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).  

 
O economista-chefe e sócio do BTG Pactual Eduardo Loyo defendeu taxativamente a 
redução da meta. Ele destacou que a pesquisa Focus do Banco Central revela que as 

médias das distribuições das projeções dos analistas já estão abaixo dos 4,5% e em 
queda para anos mais distantes – embora as medianas ainda estejam alinhadas ao 

4,5%. “Sou muito favorável à redução da meta”, afirmou.  
 

Para o economista do BTG, isso não quer dizer “dar um salto para qualquer patamar”, 
confiando na “credibilidade infinita do Banco Central”. Isso porque não se pode 
desprezar a influência da inflação passada sobre a Curva de Phillips (que relaciona 

inflação com desemprego). “De qualquer forma, também nesse aspecto temos 
condições altamente propícias à redução da meta. Estamos dando a sorte de ter sofrido 

um choque favorável, que vai fazer inclusive com que a inflação caia abaixo da meta. 
Isso vai facilitar que a gente vá para um nível mais baixo”, disse.  
 

A discussão sobre a revisão da meta de inflação causou divergência entre os 
economistas presentes ao seminário. O ex-diretor do Banco Central e assessor da 

presidência da FGV, Sérgio Werlang, foi criticado por defender a manutenção do centro 
da meta em 4,5%, acima da média dos países emergentes que adotam o sistema de 
metas inflacionárias.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/analistas-divergem-sobre-reducao-da-meta-de-inflacao/


“Concordo que uma inflação de 4% seria melhor que uma de 4,5%, se o nosso País 
tivesse uma institucionalidade diferente da que tem. Infelizmente aqui não é possível 
fazer cortes de salários no setor público ou no setor privado. A única maneira de fazer 

isso ainda é com inflação mais alta”, disse Werlang.  
 

Ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Werlang disse que 
esse quadro de assimetrias que trazem problemas fiscais dificilmente deve mudar até 

2019, ano para o qual se discute uma possível revisão da meta de inflação pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN).  
 

O também ex-diretor do BC Afonso Bevilaqua rebateu o argumento de Werlang, 
dizendo que ele vale para qualquer meta. “Você está implicitamente alegando que 

reajustes de salários correm na frente da inflação, mas se houver uma métrica que 
faça com que salários se acomodem ao longo do tempo na meta, eles vão ser 
menores”, disse.  

 
Para Bevilaqua, o fato de existir um desequilíbrio não impede a inflação de ser mais 

baixa. “Os problemas do Brasil são semelhantes a problemas que você vê em outros 
países que convivem com inflação de 3%. Não entendo por que no caso do Brasil 
sejam tão diferentes a ponto de justificar uma inflação mais alta”, afirmou. 

 

Jereissati diz que ainda é cedo para se falar em retomada da economia 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em meio ao clima de certa euforia que tomou parte dos integrantes da cúpula do 

Palácio do Planalto após os últimos resultados da criação de postos de trabalho e dos 
leilões de aeroportos, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Tasso 

Jereissati (PSDB-CE), considera que ainda é cedo para se falar em retomada da 
economia. O tucano assumiu nesta semana o comando da CAE, colegiado responsável 
por colocar em discussões, no Senado, as principais matérias de interesse do Palácio 

do Planalto para a retomada do crescimento.  
 

“A retomada para valer, na vida real, eu acho que é cedo afirmar. Mas o leilão dos 
aeroportos significa um sinal de confiança muito grande do investidor estrangeiro com 
relação ao futuro próximo da economia do Brasil. E pela primeira vez, em dois anos, 

o número do Caged apresentar positivo, essa é uma notícia excepcional. Mas é claro 
que para nos tranquilizar, precisamos ver se esse número se repete ao longo dos 

próximos meses. Não voltamos a crescer. Nós paramos de cair”, afirmou o senador ao 
jornal “O Estado de S. Paulo”.  
 

As declarações realizadas nesta sexta-feira, 17, ocorreram um dia após o presidente 
Michel Temer anunciar que no último mês de fevereiro foram criadas 35.612 vagas de 

emprego formal. O dado representa o primeiro resultado positivo após 22 meses 
seguidos com queda do número de empregos formais – desde março de 2015. No 

mesmo dia, o governo conseguiu arrecadar R$ 3,72 bilhões com leilão dos aeroportos 
de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).  
 

Apesar dos primeiros números positivos, ao falar sobre o cenário dos próximos meses, 
o tucano considerou que não está descartada a possibilidade de o governo ter de 

recorrer ao aumento de impostos para fechar as contas. Nos cálculos de Jereissati está 
a previsão de contingenciamento do Orçamento da União e a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que entendeu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de 
Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins).  
 
“Tem dois fatos que nos fazem prestar muita atenção e ter cautela. Alguns 

levantamentos já indicam claramente que será preciso contingenciar cerca de R$ 40 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/jereissati-diz-que-ainda-e-cedo-para-se-falar-em-retomada-da-economia/


bilhões. Isso é um problema que vamos ter de enfrentar”, considerou. “Outro fato é a 
decisão do Supremo. Se ela recair para este ano, também vamos ter mais um furo 
grande no Orçamento. Vamos supor que essas duas hipóteses se confirmem, dai talvez 

tenhamos de estudar a possibilidade de troca de um imposto por outro, ou de alguma 
atitude mais séria”, emendou.  

 
Reforma  

Ao tratar das reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional, o senador 
considerou como errada a estratégia de tratar de dois temas polêmicos ao mesmo 
tempo. “Acho que não é bom colocar a trabalhista e previdenciária no mesmo ponto. 

Acho que alguns pontos da CLT podem ser modificados sem necessariamente fazer, 
neste momento, uma reforma de toda a CLT. E acho que ela não é adequada, neste 

momento. Temos que focar na questão da Previdência e não dá para fazer tudo que é 
ideal ao mesmo tempo”, afirmou.  
 

Para ele, o governo também tem perdido no diálogo com a sociedade quando trata da 
reforma da Previdência. “Na comunicação com a sociedade estamos perdendo essa 

guerra. A gente percebe, com alguma clareza, que grande parte da população não 
está entendendo o que vai significar essa reforma, a necessidade dela… tenho a 
convicção que isso precisa ser feito já, porque o clima que está se criando está muito 

mais para negativo do que para positivo.” 
 

Artigo: Regularização tributária (IV) 

20/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Continuamos no enfoque das principais orientações baixadas pela Receita Federal 
relacionadas ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pelo governo 

federal no início do ano. O assunto será concluído na próxima semana. Os interessados 
poderão acessar a regulamentação do PRT pelo site da Receita Federal.  
 

Regularização tributária (I)  
Regularização tributária (II)  

Regularização tributária (III)  
 
6. Pagamento à vista ou parcelamento  

De acordo com as instruções da Receita, enquanto não consolidado o parcelamento, o 
sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à vista ou as parcelas mensais, 

equivalentes ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número 
de prestações pretendidas.  
 

O valor mínimo de cada prestação mensal da modalidade de parcelamento será de R$ 
200,00, em se tratando de pessoa física, e de R$ 1.000,00, quando o devedor for 

pessoa jurídica. As prestações vencerão no último dia útil de cada mês, devendo a 
segunda prestação ser paga até o último dia útil do mês subsequente à apresentação 

do requerimento.  
 
Os pagamentos deverão ser feitos em Darf ou em GPS (documento de arrecadação da 

Previdência Social, conforme a modalidade. Caso a opção seja pelo programa de 
regularização previdenciária, o contribuinte deverá pagar a GPS no código 4135 

(Pessoa Jurídica) ou 4136 (Pessoa Física). Já no caso dos demais débitos, pessoas 
físicas e pessoas jurídicas deverão recolher o Darf no código 5184.  
 

7. Consolidação dos débitos 
As pendências objeto de parcelamento serão consolidadas na data do requerimento 

de adesão ao PRT, cujo total será dividido pelo número de prestações pretendidas. 
Formalizado o requerimento de adesão, a Receita Federal divulgará, em seu sítio na 
internet, o prazo para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à 

consolidação do parcelamento ou do pagamento à vista com utilização de créditos. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-iv-79zwzrxxl8p5ydtlwgx42v3jf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-i-ei2ol21sf3mf7czbcswv7xz5y
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Nessa ocasião, o interessado deverá indicar os débitos, a quantidade de parcelas (no 
caso do parcelamento), os créditos próprios, bem assim as demais informações 
solicitadas para consolidação no sistema da modalidade negociada.  

 
NO VÃO DA JAULA 

**** A Receita alerta os contribuintes sobre os principais erros cometidos na 
declaração anual do IR: omissão de rendimentos do titular, em especial de uma 

segunda fonte, tais como honorários, alugueis e palestras; omissão de rendimentos 
de dependente; informação de valor de imposto de renda retido na fonte maior do que 
o que consta na declaração do empregador; dependentes que não preenchem as 

condições, especialmente quando já constam de outra declaração ou por terem 
apresentado declaração em seu nome; despesas médicas não realizadas, de titular e 

de dependentes e ainda de não dependentes relativas a consultas, planos de saúde e 
clínicas, e, por último, contribuições de empregadas domésticas não realizadas. 
 

**** Portanto, para evitar transtornos no processamento da sua declaração, antes do 
envio do formulário à Receita reveja criteriosamente os lançamentos nela realizados. 

 
(José Alexandre Saraiva – advogado e jornalista). 
 

PIS/COFINS – Aplicação do método de rateio proporcional para cálculo dos 

créditos 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
A Receita Federal por meio de Solução de Consulta, esclareceu acerca da 

aplicação do método de rateio proporcional para determinação dos créditos 
das contribuições para o PIS e para a COFINS 

 
De acordo com a resposta à Solução de Consulta nº 7.002/2017 (DOU de 17/03),  a 
Receita Federal esclareceu que o método de rateio proporcional previsto nos 

incisos II do § 8º do art. 3º da Lei 10.637/2002 e Lei nº 10.833, de 2003, utilizado 
para determinação dos créditos do PIS e da Cofins, não se aplica à pessoa jurídica que 

se sujeita à incidência não cumulativa em relação à totalidade de suas receitas. 
 
Confira o texto legal: 

 

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar 
créditos calculados em relação a: 

……………………………………………………………………………….. 
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no 
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas 

submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será 
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

……………………………………………………………………………………………. 
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a 
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa 

e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

 
Assim, se a receita bruta da empresa é tributada 100% pelo sistema não cumulativo 

de PIS e da COFINS, não há que se falar em rateio proporcional para calcular os 
créditos. 
 

Confira aqui integra da Solução de Consulta nº 7.002/2017. 
 

 
 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/piscofins-aplicacao-metodo-de-rateio-proporcional-para-calculo-dos-creditos/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/piscofins-aplicacao-metodo-de-rateio-proporcional-para-calculo-dos-creditos/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/03/2017&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=220


Governo deve elevar PIS/Cofins para compensar decisão do STF 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

O governo acredita que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 
retirar o ICMS da base de cálculo de cobrança do PIS/Cofins não deve 

provocar impacto imediato significativo nas contas públicas 
 

O governo acredita que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar o ICMS 
da base de cálculo de cobrança do PIS/Cofins não deve provocar impacto imediato 
significativo nas contas públicas. Se houver algum neste ano, avaliam os técnicos, 

será pequeno. 
 

De qualquer forma, a equipe econômica já analisa nova legislação para compensar a 
perda de arrecadação gerada pela medida, estimada em R$ 20 bilhões por ano. O 
momento do envio de um projeto de lei ou MP elevando a alíquota do PIS/Cofins para 

repor as perdas ainda será decidido. 
 

O mercado já espera uma nova legislação, aponta o economista-chefe da 4E 
Consultoria, Juan Jensen. Para ele, é difícil estimar o impacto da medida, mas é fato 
que a decisão, que não estava no radar, torna o quadro fiscal mais desafiador, já que 

deve exigir mudanças tributárias para compensar a redução da arrecadação. “O 
aumento da alíquota, no entanto, não seria elevação de carga tributária, já que 

teríamos um percentual maior incidindo sobre um preço menor”, afirma. 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou o impacto e disse acreditar que 

a perda de arrecadação por causa de derrota no STF será menor do que as cifras 
publicadas, embora o governo tenha divulgado o cálculo de R$ 20 bilhões. “Podemos 

afirmar que a perda de arrecadação será sensivelmente menor do que tem sido 
publicado”. 
 

A União vai recorrer da decisão, com pedidos de embargo. Dessa forma, explica uma 
fonte da área econômica, sem o trânsito em julgado, o entendimento é que a decisão 

do Supremo não poderá ser aplicada imediatamente. O tempo de análise não está no 
controle do governo, e sim do STF, mas pode demorar de meses a anos. 
 

Os embargos apresentados deverão pedir a chamada “modulação” dos efeitos, que 
visa atenuar os impactos da decisão da Corte. Um desses recursos busca evitar o 

pagamento do passivo nos últimos cinco anos para quem não entrou na Justiça. Outro, 
com pouca chance de vingar, tenta impedir a aplicação da decisão para quem tem 
ações em curso. Além disso, outra iniciativa visa garantir um tempo para a União 

apresentar a nova legislação, que valesse a partir de 2018. O pedido considera a 
necessidade da noventena (prazo de 90 dias) para que o PIS/Cofins com alíquotas 

mais altas vigore. 
 

Ainda que não tenha efeitos imediatos, a decisão do Supremo complica o cenário fiscal 
do governo e tumultua a gestão da economia em um momento no qual já se avaliava 
a necessidade de aumentar impostos ou rever desonerações para cumprir a meta 

fiscal. 
 

Um risco é que contribuintes se movimentem mesmo sem o julgamento e já parem de 
recolher na forma antiga, antecipando o impacto fiscal. Segundo a sócia do escritório 
De Vivo, Whitaker e Castro Advogados, Vanessa Cardoso, essa percepção está 

crescendo e, baseada no novo Código de Processo Civil, permitiria que contribuintes 
já agissem com base no novo entendimento assim que o acórdão fosse publicado. 

 
Ela, contudo, não recomenda esse caminho, pois pode gerar dificuldades com a 
Receita, e diz que o ideal é esperar realmente o trânsito em julgado, após os 

embargos. Vanessa admite que o processo pode demorar. Outro problema para o 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/governo-deve-elevar-piscofins-para-compensar-decisao-stf/


governo, explica a advogada, é que o entendimento pode acabar afetando questões 
semelhantes em disputa, como a inclusão do ISS na base de cálculodo PIS/Cofins e 
do ISS e ICMS na base da contribuição previdenciária. 

 
Julio de Oliveira, sócio do Machado Associados, diz que a decisão do STF deve 

beneficiar mais segmentos com alíquotas maiores do imposto estadual, como 
combustíveis, telecomunicações e energia. Produtos básicos, como alimentos, 

geralmente possuem alíquotas mais baixas e terão uma redução proporcionalmente 
menor na base de cálculo. 
 

Para Maurício Oreng, do Rabobank, o governo não tem espaço fiscal para absorver 
essa decisão. “A tendência é recompor a arrecadação com elevação da alíquota de 

PIS/Cofins”. Ele avalia que ainda há muita incerteza sobre o período a partir do qual 
valeria a decisão do STF, mas seu cenário contempla que a decisão seja válida apenas 
para 2018. “Não contei com esse esqueleto no meu cenário”, diz. 

 

Governo teme que decisão sobre PIS/Cofins afete outros tributos 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
Contribuinte questiona uso do ISS na base de cálculo do imposto federal 

Depois de sair derrotada no julgamento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
entendeu que o ICMS não deve fazer parte da base de cálculo do PIS/Cofins, a União 

teme agora que o mesmo ocorra com o ISS (Imposto sobre Serviços).  
 
O tributo municipal também compõe a base de cálculo das duas contribuições federais, 

e já existe na Corte, presidida pela ministra Cármen Lúcia, uma ação na qual um 
contribuinte pede sua exclusão. Caso isso ocorra, a perda para os cofres públicos será 

ainda maior. Somente a retirada do ICMS vai provocar uma queda entre R$ 25 bilhões 
e R$ 35 bilhões na arrecadação. 
 

No caso do ISS, a alíquota é menor. Enquanto a do ICMS chega a 18% nos estados, 
podendo ser ainda maior em casos pontuais, no tributo municipal ela é de, no máximo, 

5%. Isso significa que o impacto negativo nas receitas será inferior. Para compensar 
os efeitos da decisão sobre o ICMS, a equipe econômica já prepara uma medida 
provisória (MP) que aumenta a alíquota do PIS/Cofins. Os técnicos ainda não fizeram 

simulações para o ISS. 
 

Um recurso apresentado pela Viação Alvorada, que está no STF desde 2008, apresenta 
os mesmos argumentos do ICMS para o ISS: “O mesmo raciocínio aplicado à exclusão 
do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins também é cabível para excluir o ISS da base 

de cálculodesses dois tributos”, diz um trecho da ação. O advogado Rodrigo Brunelli, 
sócio do Ulhôa Canto Advogados, explica que tanto ICMS quanto ISS são impostos 

indiretos que as empresas são obrigadas a incluir na base do PIS/Cofins para facilitar 
a administração tributária. Mas, como não são ônus dos empresários, não deveriam 

ser cobrados dessa forma. 
 
RISCO DE EMPRESAS QUEBRAREM 

Brunelli afirma que as empresas estão atentas ao risco de o governo aumentar a carga 
tributária do PIS/Cofins para compensar a perda de arrecadação, mas que é melhor 

que a regra seja justa. Ele destaca, no entanto, que, se a calibragem for muito alta, 
isso pode acabar provocando perdas ainda maiores para os cofres públicos: 
 

— Não adianta subir demais alíquotas num momento em que as empresas estão em 
dificuldades financeiras. Se elas não conseguirem pagar vão quebrar — diz Brunelli. 

 
A decisão sobre o julgamento do ISS está nas mãos do ministro Celso de Mello. Ele é 
o relator do recurso da Viação Alvorada e já decidiu que só vai levar o tema a 

julgamento depois que o STF apreciar uma outra ação, também de sua relatoria, que 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/tributario-e-fiscal/governo-teme-que-decisao-sobre-piscofins-afete-outros-tributos/


trata do ICMS. O que deve acontecer no Supremo nas próximas semanas é a avaliação 
de recurso da União ao julgamento já ocorrido. Nele, o governo vai pedir para que a 
mudança no PIS/Cofins só valha a partir de janeiro de 2018. Isso reduziria o impacto 

para os cofres públicos. 
 

PEDIDO DA UNIÃO EM XEQUE 
Contudo, técnicos do governo e tributaristas avaliam que é pouco provável que os 

ministros aceitem o pedido da União. O advogado Ronaldo Redenschi, sócio do 
escritório Vinhas e Redenschi, lembra que a Corte já entendeu que essa fórmula de 
cálculo do PIS/Cofins é inconstitucional e, portanto, não poderia aceitar que a regra 

continue valendo até o fim do ano. 
 

— Isso enfraquece a própria decisão do STF. Se a regra é inconstitucional, ela não 
pode valer temporariamente. Isso não tem precedentes no Supremo. O que o tribunal 
já fez outras vezes foi entender que a mudança deve passar a valer a partir da 

conclusão do julgamento — explicou Redenschi. 
 

De acordo com José Augusto Fernandes, diretor de Políticas Estratégicas da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), já houve decisão pela exclusão do ISS da 
base do PIS/Cofins no Tribunal Regional da 3ª Região. 

 
— O fato é que a prática do sistema tributário de incidir tributos sobre outros tributos 

e sobre eles próprios passará cada vez mais a ser questionada. Nós temos uma 
profusão de incidências tributárias em cascata no nosso sistema. Por exemplo, o ICMS, 
que agora será excluído da base de cálculo do PIS/Cofins, continua tendo na sua base 

de cálculo o PIS/Cofins e o próprio ICMS — afirmou ele. 
 

META DE 2018 NA BERLINDA 
De acordo com os técnicos da equipe econômica, o debate do STF servirá para acelerar 
a reforma do PIS/Cofins que o governo do presidente Michel Temer quer colocar em 

prática.  
 

Eles afirmam que o governo deve aproveitar o momento para discutir logo uma 
mudança na estrutura desses tributos. A ideia de reforma em estudo no governo é que 
os dois sejam unificados, e as alíquotas, revisadas para cima.  

 
Para compensar esse aumento, seria criado um sistema de abatimento de créditos 

pelo qual as empresas poderiam descontar todas as compras de insumos dos impostos 
pagos. A decisão do STF veio num momento delicado, em que a equipe econômica 
tem dificuldades para fechar as contas de 2017.  

 
Os técnicos afirmam que o cumprimento da meta fiscal desse ano, de um déficit 

primário de R$ 139 bilhões, ou 2% do Produto Interno Bruto (PIB), já seria um desafio 
por si só. 

 
Com a arrecadação ainda patinando por causa da recessão, o governo tem hoje um 
rombo de R$ 65 bilhões para cobrir. Por isso, vai anunciar na semana que vem um 

contingenciamento de despesas.  
 

Como não quer apertar demais o cinto e paralisar os investimentos, havia o plano de 
apresentar algumas elevações pontuais de tributos regulatórios, como IOF, para 
reforçar o caixa e garantir o resultado. Também está no radar o aumento do próprio 

PIS/Cofins sobre combustíveis para garantir receitas adicionais. 
 

No entanto, o quadro se agravou agora. Não será qualquer tributo que terá condições 
de compensar uma perda anual de até R$ 35 bilhões. Isso pode afetar não apenas o 
cumprimento da meta fiscal de 2017, mas também a de 2018, que é de um déficit de 

R$ 79 bilhões, ou 1,1% do PIB. 



Parcelou o IPVA? Última parcela do imposto sobre veículos vence nesta 

semana 

20/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Quem não realizou o pagamento das duas parcelas anteriores precisa emitir uma nova 

guia com os valores atualizados no site da Secretaria da Fazenda 
 

 
Jonathan Campos/Gazeta do Povo  
 
Quem optou pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) deve ficar atento. A terceira e última parcela vence nesta semana, 
entre os dias 20 e 24 de março, conforme o número da placa de cada veículo.  

 
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, o boleto da terceira parcela foi 
enviado no início deste mês e o pagamento pode ser realizado em qualquer instituição 

bancária.  
 

Já quem não realizou o pagamento das duas parcelas anteriores precisa emitir uma 
nova guia com os valores atualizados no site da Secretaria da Fazenda. Neste caso, 
com o número do Renavam em mãos, o contribuinte pode quitar o débito em qualquer 

agência dos bancos credenciados: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, 
Rendimento e Sicredi.  

 
A perda do prazo determinado implica em multa de até 10% do valor do IPVA, além 
da cobrança de juros. Mas não é só isso. Os veículos com débitos do IPVA não recebem 

o licenciamento anual emitido pelo Detran/PR e ficam, portanto, impedidos de circular 
nas vias públicas. Neste caso, quem for pego transitando pode ser multado pelas 

autoridades de trânsito. A inadimplência também impede a transferência de 
propriedade do veículo.  
 

O Paraná conta com 4,36 milhões de veículos tributados e 2,48 milhões não tributados, 
que são os veículos com imunidade, como os de propriedade da União, estados e 

municípios e táxis. 
 
 Finais de placa e prazo de pagamento da 3ª parcela 

1 e 2: 20/3 (segunda-feira) 
3 e 4: 21/3 (terça-feira) 

5 e 6: 22/3 (quarta-feira) 
7 e 8: 23/3 (quinta-feira) 

9 e 0: 24/3 (sexta-feira) 
 

Projeção para Selic no fim de 2018 cai de 8,75% ao ano para 8,50% ao ano 

20/03/2017 – Fonte: GS Notícias  
 

O mercado financeiro revisou o cenário para a trajetória do juro e prevê que o ciclo de 
afrouxamento realizado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) será um pouco 
mais intenso em 2018. A pesquisa semanal do Banco Central concluída em 17 de 

março mostra que a mediana das previsões para o patamar do juro básico no fim deste 
ano seguiu em 9,00%. Para 2018, no entanto, a expectativa foi reduzida pela segunda 

semana seguida, de 8,75% para 8,50%. Há um mês, o mercado esperava Selic em 
9,50% e 9%, respectivamente, para o fim de 2017 e 2018.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/parcelou-o-ipva-ultima-parcela-do-imposto-sobre-veiculos-vence-nesta-semana-bs6d2zxgpab637a1f311ut2uj
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No relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 20, a expectativa de Selic 
média em 2017 caiu de 10,63% para 10,41%. Há um mês, a mediana da taxa média 
projetada para o ano era de 10,75%. Para 2018, a previsão de Selic média recuou de 

9,00% para 8,75%, ante 9,00% de um mês antes.  
 

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções no médio prazo, o chamado 
Top 5, a previsão para o patamar para a taxa Selic no fim de 2017 foi reduzida de 

9,00% para 8,50%, ante 9,50% de um mês atrás. Para 2018, o Top 5 diminuiu a 
expectativa para o juro de 9,00% para 8,50%, ante 9,38% de um mês atrás.  
 

Abertura das previsões  
A abertura das previsões para o juro básico da economia nos próximos meses revela 

que já prevalece entre os analistas a aposta de que a taxa Selic será reduzida em 1 
ponto porcentual nas próximas duas reuniões: abril e junho. Até a pesquisa Focus da 
semana passada, o mercado previa reduções de 0,75 ponto nesses dois meses. Com 

isso, o mercado antecipa o fim do ciclo e passa a prever o término dos cortes da taxa 
em outubro - e não mais em dezembro.  

 
Segundo a abertura dos dados, a mediana das previsões para o patamar do juro em 
abril caiu de 11,50% para 11,25% - o que indica redução de um ponto porcentual na 

próxima reunião. O mesmo fenômeno foi visto na expectativa para junho, que caiu de 
10,75% para 10,25% - o que indica nova redução de um ponto.  

 
Para os meses seguintes, o mercado parece ainda ajustar as previsões. A mediana das 
expectativas para julho caiu de 10,00% para 9,63%. Nos meses seguintes, a previsão 

para o patamar do juro caiu de 9,50% para 9,25% em setembro e de 9,25% para 9% 
em outubro.  

 
Assim, o cenário indica expectativa de redução do juro de 0,62 ponto em julho, 0,38 
ponto em setembro e 0,25 ponto em outubro. Como o BC normalmente faz 

movimentos com múltiplos de 0,25 ponto, é possível que a mediana passe por ajuste 
nos próximos dias.  

 
Com a redução prevista de 0,25 ponto, o ciclo seria encerrado em outubro e a taxa 
permaneceria estacionada em 9% em dezembro. Na pesquisa Focus da semana 

passada, o mercado previa que a última redução do atual ciclo seria em dezembro.  
 

Alta do PIB de 2018 sobe de 2,40% para 2,50% em projeção do Relatório 

Focus 

20/03/2017 – Fonte: GS Notícias  

 
Os economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) 

mantiveram as projeções para o crescimento da economia neste ano. De acordo com 
pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, 20, a mediana das expectativas para a 

expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 seguiu em 0,48%. Há um mês, a 
perspectiva era de avanço de igual 0,48%. 
 

Para 2018, no entanto, o mercado elevou pela quarta semana seguida a previsão de 
alta, de 2,40% para 2,50%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,30%. 

No mesmo relatório Focus, as projeções para a produção industrial indicaram cenário 
de alguma recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para o setor em 
2017 seguiu em 1,22%. Há um mês, estava em 1,00%. Para 2018, a estimativa de 

crescimento da produção industrial subiu de 2,06% para 2,10% e, assim, retornou ao 
mesmo patamar visto há quatro semanas. 

 
Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB para 2017 subiu de 51,55% para 51,65%. Há um mês, estava em 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=alta-pib-2018-sobe-2-40-2-50-em-projecao-relatori&secao=economia-negocios-financas
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51,45%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus seguiram em 55,00%, mesma 
projeção repetida há sete semanas. 
 

Balança comercial 
Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o superávit da 

balança comercial em 2017. A estimativa de saldo este ano caiu de US$ 48,70 bilhões 
para US$ 48,10 bilhões, ante US$ 47,30 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais 

recente do BC, a expectativa da instituição é que o saldo positivo de 2017 ficará em 
US$ 44 bilhões. Para 2018, os economistas do mercado projetaram superávit 
comercial de US$ 40,00 bilhões pela quarta semana consecutiva.  

 
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 

Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2017 quanto em 2018.  
 

A mediana das previsões para o IDP em 2017 seguiu em US$ 72,00 bilhões pela 
terceira semana seguida. Há um mês, estava em US$ 71,00 bilhões. Para 2018, a 

perspectiva de volume de entradas de investimento direto subiu de US$ 72,00 bilhões 
para US$ 74,50 bilhões. Quatro semanas antes, o mercado previa entrada anual de 
IDP de US$ 75,00 bilhões 

 

Petrobras reajusta preço de botijões de até 13 kg em 9,8% em média 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 
A Petrobras informa que reajustará os preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) para 

uso residencial vendido em botijões de até 13 kg em 9,8%, em média. O reajuste 
entra em vigor à zero hora da próxima terça-feira, 21.  

 
O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados pela Petrobras sem 
incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a 

companhia estima que o botijão de 13 kg pode subir 3,1% ou cerca de R$ 1,76 por 
botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas 

de tributos. A empresa destaca ainda que o último reajuste feito por ela ocorreu em 1 
de setembro de 2015.  
 

A correção atual não se aplica ao GLP destinado a uso industrial. “Como a lei brasileira 
garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões 

feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao 
consumidor. Isso dependerá de repasses feitos especialmente por distribuidoras e 
revendedores”, ressalta a empresa. 

 

Relação etanol/gasolina em SP desacelera a 74,68% na segunda semana 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A relação entre os preços do etanol e os da gasolina diminuiu para 74,68% na segunda 
semana do mês, depois de ficar em 75,20% na anterior, de acordo com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Trata-se da quarta semana consecutiva de 

queda. O resultado também ficou inferior ao visto na segunda semana de março de 
2016, de 77,92%. Contudo, segue acima da marca psicológica de 70%.  

 
Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado 
da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é 

calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do 
combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a 

utilização de gasolina ou etanol no tanque.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-reajusta-preco-de-botijoes-de-ate-13-kg-em-98-em-media/
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O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), que mede a taxa de inflação na cidade de São Paulo, 
acredita que a desaceleração da relação entre os preços dos combustíveis pode estar 

atrelada às expectativas de boa colheita de cana-de-açúcar este ano. “O movimento 
pode ser uma antecipação da safra, mas é preciso monitorar. O período da segunda 

para a terceira semana de abril é considerado crítico, pois é quando inicia a temporada 
da safra e os preços podem mudar”, diz.  

 
No IPC da segunda quadrissemana – últimos 30 dias terminados na quarta (15) -, o 
etanol ficou 3,46% mais barato e puxou para baixo o preço da gasolina, que caiu 

1,05%. “Está caindo mais que o esperado”, admite. O IPC da Fipe, por sua vez, teve 
inflação de 0,02%, depois de deflação de 0,09% na primeira quadrissemana. 

 

Sem conseguir bater as metas, executivos sentem os efeitos da crise no bolso 

20/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
As políticas de remuneração permaneceram praticamente inalteradas nas 

empresas, mas a crise afetou os resultados e, como consequência, reduziu o 
pagamento de benefícios ao alto escalão 

 

 
Carlos Brito, presidente-executivo da AB Inbev: ficou sem bônus em 2016 depois que 

o lucro anual da companhia despencou mais de US$ 7 bilhões. Photographs by Ben 
Baker and Sam Kaplan/Divulgação  
 

Ser executivo dos níveis de direção e presidência não está nada fácil no Brasil: um em 
cada cinco não recebeu pagamento de bônus em 2016, segundo pesquisa da 

consultoria Korn Ferry - Hay Group. A culpa, em grande parte, é da crise, que 
comprometeu a entrega de resultados das empresas. Na linha de frente, o alto escalão 
também “pagou o pato”. 

 
Marcado pela crise internacional, o ano de 2008 havia sido o último em que o 

presidente da AB InBev não embolsou o benefício. Neste mês, a companhia belga-
brasileira anunciou que seu presidente-executivo, Carlos Brito, vai ficar de “mãos 
abanando”. O motivo é uma redução no lucro anual superior a US$ 7 bilhões, de US$ 

8,3 bilhões em 2015 contra US$ 1,2 bilhão em 2016. 
 

O corte não é exclusividade da AB InBev. Levantamento da consultoria Mercer mostra 
que, em 2014, os presidentes das empresas receberam o equivalente a 6,5 vezes os 
seus salários em remunerações de curto prazo. O número caiu para 5,4, em 2015, e 

4,6, em 2016. “Quanto mais alto na organização, mais o bônus está atrelado ao 
resultado geral”, afirma Rogério Bergamos, coordenador da área responsável pela 

pesquisa da Mercer. 
 
A tendência é verificada também para vice-presidentes e diretores. Nesse nível 

corporativo, as companhias tinham como objetivo uma compensação equivalente a 
4,2 salários, em média, segundo a Mercer. Mas ao final do ano pagaram “apenas” 2,9 

salários em bônus. Para presidentes, a meta geral era de 7 salários.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/sem-conseguir-bater-as-metas-executivos-sentem-os-efeitos-da-crise-no-bolso-20ipuvshup5aljkqrxjtf0syz


Enquanto profissionais de níveis sênior e pleno têm a maior parte da remuneração 
atrelada ao desempenho individual, no corpo executivo acontece o contrário, explica 
Bergamos. Para ele, em períodos de crise, é natural que a remuneração da diretoria 

caia. “Quem paga o pato é o executivo”, esclarece.  
 

Políticas inalteradas 
É de se imaginar que, em momentos de turbulência econômica, as empresas revejam 

seu método de remuneração variável, certo? Errado. A Mercer pesquisou 478 
empresas. “Apenas em algumas percebemos revisão. Isso reforça que a redução do 
bônus aconteceu pela crise”, explica o coordenador.  

 
Ele constata que, mais do que pressão de acionistas ou de conselhos, existe uma 

política de remuneração inalterada.  
 
De acordo com Bergamos, reduções de bônus não são novidade. Em 2008, quando 

estourou a “bolha imobiliária” nos Estados Unidos, várias empresas cortaram os bônus. 
“O que vimos de lá para cá foram mudanças nos formatos dos incentivos, com políticas 

atreladas ao longo prazo”, recorda. Essa tendência é observada no modelo nacional 
de benefícios a executivos.  
 

Ao receberem ações da companhia, ao invés de “dinheiro vivo”, os diretores podem 
ter maior comprometimento nos resultados futuros. “Muitos executivos manipulavam 

os resultados de curto prazo para receberem bônus milionários”, diz Bergamo.  
 
No Brasil, a quantidade de executivos que recebeu bônus acima de R$ 1 milhão caiu 

pela metade no ano passado, estima a Korn Ferry. Neste sentido, Silva faz um alerta 
para quem espera colher frutos futuros: “Resultados ruins de um ano podem deteriorar 

o bônus de longo prazo”.  
 
Multinacionais pagam mais bônus 

Apenas 24% dos diretores receberam bônus acima das expectativas em 2016, redução 
de 12 pontos percentuais comparado a 2012, conforme o levantamento da Korn Ferry.  

Apesar dos baixos resultados, as multinacionais foram as que mais “seguraram o 
rojão”. Apenas 6% não pagaram bônus no ano passado, segundo a pesquisa. Entre as 
brasileiras, são 23%. Segundo Carlos Silva, dois fatores podem estar ligados a essa 

diferença.  
 

“O primeiro é que as empresas internacionais não dependem exclusivamente do 
mercado brasileiro, e isso pode ter impulsionado o bônus dos executivos locais. Outro 
fator que pode ter impactado é as multinacionais terem vislumbrado um cenário mais 

conservador ao estabelecerem as metas”, esclarece.  
 

O porcentual total de executivos sem bônus em 2016 é o dobro do período entre 2008 
e 2015.  

 
Participação nos lucros também foi afetada pela crise 
Não são apenas executivos que andam“pagando o pato” por resultados abaixo do 

esperado nas empresas. Após registrar prejuízo de R$ 372 milhões, a Brasil Foods 
S.A. (a BRF) anunciou que, além de não pagar ao“alto escalão” da empresa o valor 

total aprovado pelos acionistas para 2016, não haverá Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) em 2017.  
 

CEO da BRF, Pedro Faria gravou um vídeo aos funcionários, divulgado no dia 7 de 
março no qual diz: “O PLR não é uma obrigação da companhia. Ele simplesmente 

simboliza que estamos juntos nesta jornada, e que quando somos capazes de produzir 
resultados diferentes, eles merecem ser divididos com todos. Estamos em um cenário 
difícil por uma situação que não controlamos. Tivemos pressão forte em nossas 

matérias-primas”, reportou no vídeo.  



Não convenceu 
Entidades representantes dos trabalhadores da empresa, como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA Afins), 

tentam reverter a decisão. “No Brasil é fato que os sindicatos têm influência forte. Nos 
últimos dois anos, muitos conseguiram aumentos de quase 10% por conta da inflação. 

Por outro lado, muita gente foi demitida”, destaca Rogério Bergamos, consultor sênior 
da Mercer Consultoria de Talentos.  

 
Procuradas pela redação da Gazeta do Povo, tanto a BRF quanto a Ambev (braço local 
da InBev) informaram que não iriam se pronunciar.  

 
Escala decrescente de bônus 

Em 2014, presidentes recebiam o equivalente a quase 7 salários em bônus. Ano 
passado, diretores receberam menos de três salários.  
Valor real pago de bônus, em número de salários 

 

 
Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo. 

 
O contracheque dos executivos também encolheu lá fora. Veja alguns 

exemplos: 
No que se refere a cortes de bônus, o mundo executivo está “de cabelos em pé”. 

Diversos são os casos de companhias globais que cortaram incentivos: 
Apple: após as receitas caírem pela primeira vez em 15 anos, o CEO Tim Cook teve 
seu salário cortado. Somados bônus e salário mensal, ele recebeu US$ 8,75 milhões 

no ano passado, contra US$ 10,3 milhões no período anterior. Levando em conta um 
aumento salário base de 50% ano passado, o bônus foi amplamente afetado. 

 
Citibank: após o Citi apresentar queda no lucro, o salário anual do CEO do Citigroup, 
Mike Corbat, foi cortado em 6,1%. Somados remuneração fixa, bônus em dinheiro e 

pagamentos em ações, o total recebido em 2016 caiu US$ 1 milhão, para US$ 15,5 
milhões. A redução aconteceu justamente devido ao corte no valor do bônus.  

 
Volkswagen: anunciou em fevereiro que os principais executivos tiveram cortes no 
valor máximo da compensação, após a Volks passar por um caso de corrupção no ano 

passado. O valor máximo de pagamento para o “alto escalão” foi reduzido, em média, 
em 40%.  

 
Wells Fargo: por votação do conselho de administração, oito executivos não 
receberão bônus pelo trabalho de 2016, além da retenção do pagamento em ações – 

incluindo o CEO da companhia e o diretor financeiro, respectivamente, Timothy Sloan 
e John Shrewsberry. A medida foi tomada devido a suspeitas sobre práticas comerciais 

irregulares.  
 
Goldman Sachs: especula-se que cerca de cem banqueiros que realizam consultorias 

de fusões e subscrição de ações junto ao grupo financeiro não receberam bônus em 
2016, conforme informações da agência de notícias Bloomberg.  

 



Viacom Inc: novo CEO do grupo de mídia Viacom, Bob Bakish tem meta de 
remuneração 50% menor do que seu precursor, Philippe Dauman. Enquanto Bakish 
pode alcançar remuneração total de US$ 20 milhões (incluindo salário, bônus e ações) 

se atingir os objetivos da companhia, Dauman teve meta de compensação de US$ 39 
milhões no ano passado.  

 
Unilever: Paul Polman, CEO da empresa de bens de consumo, recebeu 20% menos 

em 2016. Enquanto em 2015 havia obtido o equivalente a 10,4 milhões de libras (R$ 
40,2 milhões), a renda total de Polman em 2016 foi de 8,4 milhões de libras (R$ 32,4 
milhões). 

 

Após fracasso do G20, FMI diz que crescimento ganha força, mas há riscos 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

A diretor do FMI, Christine Lagarde, disse que políticas "erradas" podem barrar 
crescimento global 

 

A diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, disse neste 
sábado (18) que o crescimento econômico global está ganhando força, mas alertou 

que políticas "erradas" podem "parar o novo impulso".  
 
Em comunicado divulgado ao término da reunião de ministros das Finanças e chefes 

de bancos centrais do G20, Lagarde classificou o grupo das principais economias do 
mundo de "plataforma crítica para que as maiores economias trabalhem juntas em 

uma estrutura estabilizada".  
 
"Nos reunimos em um momento em que o crescimento está ganhando impulso ao 

redor do mundo e há sinais de que a economia global atingiu o ponto de virada, embora 
incertezas permaneçam", disse Lagarde.  

 
O comunicado não mencionou o fracasso das autoridades do G20 de chegar a um 
acordo para apoiar o livre comércio, recuando de compromissos passados de manter 

o comércio aberto e rejeitar o protecionismo.  
 

Ela disse, porém, que reformas monetárias, fiscais e estruturais fortes são críticas para 
a direção futura da economia global.  
 

"A cooperação global e a busca por políticas corretas podem ajudar a conseguir 
crescimento forte, sustentado, equilibrado e inclusivo, ao passo que as políticas 

erradas podem parar o novo impulso da economia", disse Lagarde, que tem sido uma 
defensora incansável do livre comércio e de uma maior integração global.  
 

Lagarde reafirmou a prontidão do FMI para aprimorar a cooperação global, por meio 
de "vigorosa vigilância das taxas de câmbio e da análise dos desequilíbrios globais".  

 
Ela também disse que o FMI está comprometido com o apoio a seus membros que 
podem lidar com riscos adversos da volatilidade excessiva dos fluxos de capitais, ao 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1867720-apos-fracasso-do-g20-fmi-diz-que-crescimento-ganha-forca-mas-ha-riscos.shtml
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passo que o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, eleva as taxas de 
juros do país. 
 

Meirelles quer adesão do Brasil à OCDE 

20/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Trâmite para o país entrar no clube de países considerados desenvolvidos 

deve levar cerca de dois anos 

 

 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou neste sábado que é favorável à 
adesão do Brasil à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

e que tratará desse assunto com o governo nas próximas semanas. “Eu defendo a 
entrada na OCDE. Acho que é positivo não só porque a organização defende posições 

alinhadas com as que estamos adotando, mas também por causa da questão de 
melhora do rating brasileiro, pois mostra que é economia sólida”, afirmou. 
 

Meirelles e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se encontraram com o 
secretário-geral da entidade, Angel Gurría, para tratar do tema. A conversa ocorreu 

em Baden-Baden, na Alemanha, onde estiveram para participar da reunião financeira 
do grupo das 20 economias mais ricas do globo, o G-20. Meirelles parte na noite deste 
sábado para o Brasil e Goldfajn vai até Basileia para participar da reunião bimestral 

do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). 
 

“Tivemos hoje uma excelente reunião com Angel Gurría e já combinamos de aumentar 
a colaboração com a OCDE”, relatou o ministro. Segundo ele, como o Brasil é um país 
convidado a integrar o grupo, o trâmite de adesão, quando iniciado, deve ser mais 

rápido (cerca de dois anos) que o de um país que tenta entrar por conta própria (que 
pode levar mais de três anos por exigir a concordância dos 35 membros do grupo, 

mais a União Europeia). 
 
Há dois anos, o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também mostrou interesse 

em participar da OCDE, mas as negociações não foram para a frente. Esta é uma 
decisão de governo, que deve incluir, além da Presidência, outros ministros, como o 

das Relações Exteriores e de Comércio Exterior. Em junho de 2015, o Brasil chegou a 
assinar um acordo para aprofundar a relação entre o país e a entidade, mas não passou 
disso. 

 

Meirelles: analisaremos isenções conforme vencimentos 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sinalizou que pode acabar com o programa 

de desonerações iniciado no governo anterior, mas que uma decisão sobre o tema, se 
tomado, será feito de forma paulatina. 

 
 “Durante o correr do ano, vamos analisar todos os programas de isenções, conforme 
forem ocorrendo os vencimentos”, disse há pouco o ministro. “Isso é algo que precisa 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1866685-bc-dos-eua-confirma-expectativas-e-eleva-juros-em-025-ponto-percentual.shtml
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ser feito com calma, com naturalidade”, continuou, acrescentando que não se tratava, 
portanto, de um anúncio ainda.  
 

Essa decisão de atuar com parcimônia em relação às desonerações se dará, de acordo 
com ele, porque é preciso verificar a eficácia das medidas. “Uma das regras 

econômicas básicas é fazer medidas sustentáveis e evitar mudanças abruptas na 
economia”, declarou, lembrando que essa máxima vale ainda mais para períodos em 

que economias estão saindo de uma recessão, como é o caso brasileiro neste 
momento. “Não é bom fazer mudanças de política econômica em momentos de 
retomadas. Vamos devagar que estou com pressa”, ilustrou o ministro.  

 
Meirelles defendeu que é importante na economia que não haja “idas e voltas” 

constantes. Prova de que pensa assim, segundo ele, é que o atual governo não tem 
se precipitado com medidas de curto prazo que depois precisem ser revertidas. E mais 
uma vez ele citou o foco do governo no longo prazo, como nos casos da aprovação da 

PEC do teto dos gastos e do início das reformas.  
 

O ministro falou com jornalistas após a reunião financeira do grupo dos 20 países mais 
ricos do mundo (G-20) realizada desde ontem em Baden-Baden, na Alemanha. 
 

Ilan: reformas ajudam recuperação robusta do Brasil 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Brasil passará por um período de recuperação robusta, com base em uma 
combinação de quatro pontos, na avaliação do presidente do Banco Central, Ilan 

Goldfajn. O primeiro elemento, de acordo com ele, são as reformas macroeconômicas, 
que já estão em andamento no País. Goldfajn citou a previdência, tributária e a 

trabalhista, como exemplo. O segundo ponto são as reformas microeconômicas, que 
ocorreram mais no ano passado e tiveram como foco a melhora do ambiente de 
negócios, como a desburocratização.  

 
O terceiro item citado pelo presidente do BC é o avanço dos investimentos em 

infraestrutura, enquanto o quarto foi a política monetária. A taxa básica de juros do 
País está atualmente em 12,25% ao ano e a expectativa no mercado é que a 
autoridade monetária aumente o ritmo de cortes da Selic nas próximas reuniões de 

0,75 ponto porcentual (pp) para 1 pp.  
 

Goldfajn não quis fazer comentários locais sobe o Brasil, alegando que qualquer fala 
do presidente do BC pode ser interpretado pelo mercado financeiro como alguma 
sinalização. Ele falou com jornalistas após a reunião financeira do grupo dos 20 países 

mais ricos do mundo (G-20) realizada desde ontem em Baden-Baden, na Alemanha. 
 

Mundo está muito longe do risco de guerra cambial, diz Ilan 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, traçou neste sábado, 18, um panorama 
sobre o câmbio no mundo. Segundo ele, o tema deve sofrer pouca alteração no 

comunicado da reunião financeira do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo) 
e a sua percepção é que o globo está muito distante de enfrentar uma guerra cambial. 

Eles fez estas avaliações a jornalistas, após participar do encontro em Baden-Baden, 
na Alemanha.  
 

Para Goldfajn, a agenda forte do G-20, que é a arquitetura financeira, continuará 
existindo. “Se você olhar bem o mundo, não se vê desvalorizações no mundo 

emergente”, citou, dando como exemplos a China, que está “trabalhando do outro 
lado” (valorização) e o próprio Brasil. “No Brasil, estamos reduzindo os estoques de 
swap, que é um movimento para o outro lado também”, considerou.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ilan-reformas-ajudam-recuperacao-robusta-do-brasil/
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Por conta disso, o presidente do BC acredita que o compromisso dos membros do G-
20 de não usar desvalorização competitiva tende a continuar e não deve ser objeto de 
grandes alterações no documento oficial do grupo, previsto para ser divulgado no 

próprio sábado. “Não acho que este seja um tópico de discussão”, afirmou. Para ele, 
o mundo hoje também está muito longe do risco de enfrentar uma guerra cambial. 

 

Presidente do STF defende consulta popular sobre reforma política 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

 
 

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, defendeu na sexta-
feira, 17, que a reforma política seja discutida com a sociedade através de referendo 
e plebiscito, em um momento em que muitos parlamentares estão sob suspeita na 

operação Lava Jato e têm se articulado para promover alterações no sistema político. 
A chefe do Judiciário se amparou na Constituição para apoiar essas consultas à 

sociedade no debate da reforma política. Para ela, “talvez já tenha passado da hora” 
de se lançar mão de instrumentos como referendo e plebiscito. 
 

“O sistema brasileiro precisa mesmo ser repensado, não tenho dúvida nenhuma”, 
afirmou a presidente do STF em entrevista às Organizações Globo, durante evento no 

Rio de Janeiro. 
 
“Talvez seja a hora de a gente cumprir o artigo 14 da Constituição, que estabelece o 

referendo, ou seja, adota-se uma medida e submete-se para ver se vai ser referendada 
pelo povo para entrar em vigor… e o plebiscito, quer dizer, se ele (o povo) aceita ou 

não determinada medida. O artigo 1º da Constituição estabelece que o povo que é 
soberano e ele que deve decidir em última instância”, disse. 
 

Cármen Lúcia expressou temores de que a adoção da lista fechada nas eleições 
legislativas, que tem sido defendida por algumas lideranças no Congresso Nacional, 

leve à criação da figura de“donos de legendas” no país. 
 
“A lista fechada com financiamento fará com que haja provavelmente pessoas que se 

arvoram como donos ou até mesmo proprietários de partidos”, declarou ela. 
 

“Acho que isso tem que ser esclarecido ao povo, dito exatamente o que significa, 
porque a maioria dos cidadãos e eleitores sequer sabe como é e quais as 
consequências de se votar numa lista aberta ou fechada de candidatos”, declarou ela. 

A ministra fez a avaliação de que os 83 pedidos de inquérito contra políticos com 
prerrogativa de foro junto ao Supremo, feito nesta semana pelo procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot com base nos acordos de delação premiada firmados com 
executivos ligados à Odebrecht, não paralisará o país. 

 
Entre os alvos dos pedidos de inquérito estão ministros de Estado, dois deles com 
assento no Palácio do Planalto –Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco 

(Secretaria-Geral)–, e parlamentares, como os presidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). 

 
“A política tem suas formas de se reinventar desde que o mundo é mundo e desde que 
o ser humano vive em sociedade. Porque conosco seria diferente?”, disse. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/presidente-stf-defende-consulta-popular-sobre-reforma-politica/


“Não acho que a paralisia seja própria de qualquer dinâmica social, e a política vai se 
reinventar agora com novas bases, segundo as quais o cidadão tem direito ao governo 
honesto.” 

 
A presidente do Supremo criticou ainda movimentos de políticos para uma eventual 

anistia ao caixa 2 de campanha eleitoral. Para ela, qualquer tentativa de obstruir 
medidas punitivas contra crimes cometidos “não é bem vinda, evidentemente, à 

sociedade e muito menos à comunidade jurídica”. 
 

The Economist: País passou por pior momento e deve ajudar no crescimento 
mundial 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O pior já passou para as economias do Brasil e da Rússia. Depois de mergulharem em 
forte recessão, dois dos maiores países emergentes do mundo devem voltar a crescer 

em 2017 e contribuir para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, avalia 
a revista inglesa The Economist em sua matéria de capa desta semana, que fala da 

surpresa com a recuperação da economia mundial.  
 
Na capa da publicação, sete balões com as bandeiras das maiores economias do 

mundo sobem rumo ao céu, incluindo um com a do Brasil e outro com a da zona do 
euro. O balão que voa mais alto é o do Estados Unidos.  

 
A reportagem destaca que o PIB brasileiro está encolhendo há oito trimestres, mas o 
ambiente começou a mudar. As expectativas de inflação estão em queda e os juros 

também estão sendo reduzidos. Ao contrário de períodos anteriores, o Brasil e a Rússia 
não devem subtrair pontos da expansão mundial este ano, mas contribuir para o 

crescimento.  
 
O Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos maiores bancos do mundo 

e com sede em Washington, destaca a reportagem, estima que os países em 
desenvolvimento tiveram em janeiro a maior taxa de expansão mensal desde 2011.  

 
Quase 10 anos após a crise financeira mundial de 2008, a economia mundial dá sinais 
de engatar uma expansão “sincronizada”, ressalta a Economist. “Na América, Europa, 

Ásia e mercados emergentes, pela primeira vez desde 2010, todos os motores estão 
funcionando de uma vez.”  

 
Nos EUA, a publicação ressalta que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-
americano) elevou esta semana os juros pela segunda vez em três meses, graças em 

parte ao vigor da maior economia do mundo.  
 

Ao mesmo tempo, as preocupações com a atividade da China se reduziram. No Japão, 
os gastos de capital tiveram no quarto trimestre o crescimento mais rápido em três 

anos, enquanto na zona do euro o desemprego chegou ao menor nível desde 2009.  
 
Ao mesmo tempo que a economia melhora, a reportagem ressalta que o mundo 

político está mais turbulento. Anos de fraco crescimento do PIB do planeta tiveram 
como consequência o surgimento de líderes populistas. A Casa Branca é ocupada por 

um nacionalista, destaca o texto ao falar de Donald Trump.  
 
Esse ambiente político é perigoso, alerta a The Economist. “Se os políticos populistas 

ganharem crédito por uma economia mais dinâmica, suas políticas ganharão 
credibilidade, com efeitos potencialmente devastadores.” 
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Com aprovação de proposta integral, Previdência teria superávit em 2032 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Há algum espaço para negociação da reforma da Previdência, mas ele é 
limitado, caso o objetivo seja estancar o déficit do sistema previdenciário, 

estimado em 2,7% do Produto Interno Bruto em 2017, avalia um estudo do 
banco Brasil Plural 

 
Há algum espaço para negociação da reforma da Previdência, mas ele é limitado, caso 
o objetivo seja estancar o déficit do sistema previdenciário, estimado em 2,7% do 

Produto Interno Bruto em 2017, avalia um estudo do banco Brasil Plural, divulgado 
com exclusividade para o Valor. 

 
O levantamento mostra que, se a reforma da Previdência for aprovada integralmente 
pelo Congresso e o salário mínimo reajustado apenas pela inflação do ano anterior a 

partir de 2019, quando vence a regra de correção atual, a Previdência passaria de um 
déficit de 2,7% do PIB em 2017 para um superávit de 0,01% em 2032 e de 1,5% em 

2060. 
 
Caso a negociação no Congresso “dilua” propostas centrais da reforma, como a idade 

mínima, o déficit cairia para 1,5% do PIB ao longo dos próximos 30 anos, quando 
voltaria a subir gradualmente, até 2,1% em 2060. 

 
Caso três itens sejam abrandados, o déficit cairia bem menos, para 2,43% em 2025, 
quando voltaria a subir e alcançaria 4% do PIB até 2060 (ver gráfico). Para o 

economista Angelo Polydoro, autor do estudo, isso mostra que não dá para abrandar 
todo o conteúdo da proposta enviada pelo governo ao Congresso. “Acho que essa 

análise é importante, porque permite que a sociedade consiga fazer escolhas 
melhores”, diz ele. 
 

Com a aprovação da reforma, diz, a cada ano o país economizaria 0,2% do PIB, que 
poderiam ser destinados a investimentos em áreas como saúde, educação e 

saneamento. Mesmo a diluição de dois pontos permitiria cumprimento do teto de 
gastos e garantiria a solvência fiscal, afirma o economista. 
 

Se a reforma não for aprovada, porém, haveria um aumento da despesa de 0,3% do 
PIB ao ano. “O cenário sem nenhuma reforma é tão ruim, do ponto de vista fiscal, 

social e até político, que acreditamos na aprovação”, diz ele, apesar do aumento da 
resistência nas últimas semanas. 
 

Segundo Polydoro, os cenários traçados pelo banco partem de uma média das 
combinações de diferentes mudanças que podem ser propostas pelo Congresso: 

redução da idade mínima de 65 anos para 55 anos para mulheres e 60 para homens, 
manutenção da pensão integral por morte, benefício mínimo de 86% da média dos 

salários de contribuição, manutenção de ganhos reais para o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e da idade mínima para acesso a esse benefício em 65 anos. 
  

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/com-aprovacao-de-proposta-integral-previdencia-teria-superavit-em-2032/


Os cenários traçados pelo banco consideraram a flexibilização das propostas, e não 
sua retirada total da reforma. Além disso, consideram que, em 2019, o governo vai 
mudar a regra de cálculo do salário mínimo, que passará a ser ajustado apenas pela 

inflação passada. No cenário em que o piso continua a ser corrigido pelo INPC do ano 
anterior e o PIB de dois anos antes, só haveria espaço para diluir um dos pontos acima. 

 
As trajetórias estimadas para o déficit do RGPS partiram de outro estudo do banco, 

que avaliou o impacto fiscal das principais propostas do governo. A medida com maior 
efeito de curto e médio prazo é a mudança na fórmula de cálculo do benefício.  
 

A proposta do governo é que o benefício seja proporcional ao tempo de trabalho, numa 
conta que soma 51% da média dos salários de contribuição, mais 1% dessa média por 

ano trabalhado. Assim, para se aposentar com o benefício integral, o trabalhador teria 
que ficar na ativa por 49 anos. 
 

Essa mudança traria economia de 1,5% do PIB em dez anos e de 2,5% do PIB em 20 
anos, nas contas do Brasil Plural. A idade mínima é a segunda proposta com maior 

efeito fiscal, de 1,2% do PIB em 10 anos e de 1,9% do PIB em 20 anos. 
 
Para Polydoro, essas mudanças têm efeitos mais fortes porque mexem nas duas 

questões que estão contribuindo para aumentar o déficit da previdência. O efeito 
“quantidade”, com a imposição de uma idade mínima para aposentadoria, que dificulta 

o acesso ao benefício, e o efeito “preço”, com redução do valor médio do benefício 
pelo cálculo proporcional. 
 

Dentre as propostas, aquela que teria menor efeito fiscal é o aumento da idade, de 65 
anos para 70 anos, para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que paga 

o piso para idosos com renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. 
 

Previdência vai precisar de nova reforma em 2019, diz economista 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Especialista em contas públicas, o economista Fabio Giambiagi não vê espaço no 
Orçamento para atenuar o impacto da reforma proposta pelo presidente Michel Temer 
para conter a expansão dos gastos da Previdência Social.  

 
Concessões poderão ser feitas para viabilizar a aprovação no Congresso, ele diz, mas 

seria custoso demais para o país mexer em pilares como a idade mínima para 
aposentadoria e a regra de transição proposta para os que estão perto de se aposentar.  
Mesmo se a reforma passar, afirma, serão necessários novos ajustes daqui a dois anos 

para evitar que o aumento dos gastos previdenciários tire recursos de programas 
sociais e outras áreas.  

* 
Folha - Como esta reforma se compara com as anteriores?  

Fabio Giambiagi - É claramente mais abrangente.  
As três reformas do passado, nos governos FHC e Lula, foram muito parciais. Esta é 
abrangente, porque aponta para um futuro, daqui a 20 anos, em que teremos 

convergência de regimes* entre o geral e dos servidores, entre trabalhadores urbanos 
e rurais, entre professores e não professores e entre gêneros.  

 
O ponto de chegada simplesmente não pode ser negociado, não há espaço.  
 

Se a idade de referência** no final cair de 65 para 60, se para mulher for diferente, 
se para os rurais for diferente, a reforma é ferida de morte.  

 
*O governo prevê que, no futuro, trabalhadores de todos os setores do país tenham 
as mesmas regras para se aposentar  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1867788-previdencia-vai-precisar-de-nova-reforma-em-2019-diz-economista.shtml


**Pela proposta do governo, no futuro todos os brasileiros precisarão ter 65 anos de 
idade para se aposentar  
-  

Por que as condições políticas hoje seriam melhores para impor a idade 
mínima?  

Um aspecto é o amadurecimento da discussão, que ocorre há mais de 20 anos. Pessoas 
visceralmente contra começam a perceber que "algo tem que ser feito", a conta não 

fecha. Outro é o retrospecto recente do governo Temer. A reforma de FHC foi uma 
via-crúcis. Na primeira comissão, demorou um tempo enorme. Agora foi um dia. Isso 
dá uma ideia simbólica das mudanças nas condições de operação desse processo.  

 
Mas a reforma é impopular.  

Não há um economista, independentemente da igreja a que pertença, que duvide que 
a aprovação do teto dos gastos públicos* levou calmaria ao mercado financeiro nos 
últimos quatro ou cinco meses.  

 
E, se o coração da reforma for derrubado, é muito difícil que essa calmaria continue. 

O mercado financeiro está comprando a ideia de que boa parte da reforma vai passar.  
Se houver dúvidas disso, veremos uma mudança na trajetória dessas variáveis, na 
perspectiva muito clara de a inflação estar em torno de 4,5% em 12 meses já em 

meados do ano e, o que é mais importante, a perspectiva de os juros se reduzirem 
até 9% sem absolutamente nada de artificialismo, em contraste com o que houve em 

2012 –e com vantagens inequívocas para 100% dos brasileiros.  
 
Sobre os deputados, há um processo de construção da maioria, que leva seu tempo.  

É importante que o grosso da batalha seja vencida, que não seja como no governo 
Fernando Henrique, em que, a cada etapa, a reforma sofria um processo de 

lipoaspiração que a transformou em um arremedo da proposta original.  
 
*Legislação aprovada em dezembro do ano passado que, pelos próximos 20 anos, 

limita os gastos federais à inflação do ano anterior  
-  

A atual tem gordura para sobreviver a uma lipoaspiração?  
Tem menos, porque boa parte do otimismo do mercado financeiro está calcada na 
perspectiva de que 80% ou 90% da reforma passe.  

 
Se o ponto de chegada for preservado, há três grandes questões para discussão: 

primeiro, a do regime dos militares e análogos*. Seria melhor se já estivesse na mesa. 
Mas, pela analogia com os regimes estaduais, entendo a prudência do governo em 
evitar mexer num tema tão nevrálgico num momento de crise tão dramática como a 

dos Estados.  
 

Será preciso encarar em algum momento, não é possível continuar indefinidamente 
com aposentadorias precoces de salários mais elevados etc.  

 
A segunda questão é um conjunto de detalhes paramétricos que poderiam ser 
ligeiramente modificados sem afetar o todo. E o terceiro é a regra de transição**.  

*O governo deixou de fora da proposta de reforma os militares e policiais, que hoje 
têm condições específicas de aposentadoria  

 
**Mulheres a partir dos 45 anos de idade e homens a partir dos 50 terão direito às 
regras de transição  

-  
E o salário mínimo?  

Podemos considerar um quarto ponto. Mas vamos falar antes da regra de transição.  
Do jeito que a proposta foi enviada, pode haver diferenças substanciais nas regras 
para pessoas que façam aniversário de 45 anos, se mulheres, ou 50 anos, se homens, 

pouco antes ou depois de quando ela for aprovada.  



A única forma de evitar o problema seria uma transição sem mudanças abruptas, mas 
isso implica espaço fiscal, que o país perdeu. Num país que passou a ter deficit da 
ordem de 8% ou 10% do PIB, o espaço fiscal ficou mais restrito.  

 

 

Ricardo Borges/Folhapress 

 

 

O economista Fabio Giambiagi, especialista em contas públicas, no Rio 

   

Qual seria o impacto de uma transição mais suave?  
Sejamos francos: a proposta do governo é bastante benigna para as pessoas próximas 
de se aposentar.  

 
Mesmo aprovando a reforma, conviveremos nos próximos anos com duas realidades 

que vão se chocar e gerar tensão para o governo de 2019: um teto rígido e uma 
despesa do INSS que talvez continue crescendo em termos absolutos, o que achata o 
espaço de Bolsa Família, investimento...  

 
Já estamos na presença do que tenho denominado de canibalismo do gasto social.  

Eu, como cidadão que mora no Rio de Janeiro, gostaria de ter mais segurança na rua. 
É uma função do Estado, ou do município, mas qual o espaço para o governo federal 
ajudar?  

 
Zero. Por quê? Porque há quem se aposente aos 50 anos.  

 
Onde está a justiça social?  
É um Estado disfuncional, que beneficia pessoas específicas e prejudica a sociedade 

como um todo, por causa da má provisão de serviços importantes para o bem-estar.  
-  

O principal vetor de crescimento do gasto previdenciário em relação ao PIB 
foi a regra de reajuste real do salário mínimo. Eliminar a vinculação não 
resolveria uma parte desse problema?  

Não tenho dúvida de que a desvinculação é importante. Mas essa não é uma discussão 
madura na sociedade. O tema da reforma previdenciária, sim, está caindo de maduro.  

Por outro lado, vamos avaliar objetivamente: não há ninguém que ache que vai 
aprovar 100% do que o governo mandou para o Congresso.  
 

Alguma concessão vai ter que ser feita. O que este governo perde se retirar a 
desvinculação do salário mínimo com o BPC? Nada. Para 2018 e mesmo 2019, é um 

tema inócuo.  
 
O próximo governo terá que suar a camisa. Há toda uma agenda vasta de reformas 

no país, e o próximo governo precisará dar continuidade a elas.  
-  

Onde é possível mexer?  
Um ponto é a regra dos 51%* mais 1 ponto por ano para o cálculo do benefício, que 

gera a famosa crítica dos 49 anos.  
 
Para mim, está claro que é um convite à negociação. Só espero que o país tenha 

cuidado para que os 51% não virem 60%, porque aí a conta já fica muito salgada.  
Um número que faz sentido é 55%, porque quem entrar aos 20 anos pode se aposentar 

aos 65 com 100% do benefício.  



Os outros se aposentarão com menos. Mas por que seria injusto que quem contribuiu 
por 45 anos ganhe mais que quem contribuiu por 35? Este vai se aposentar com 90% 
do salário de contribuição, uma taxa de reposição elevada.  

 
O segundo detalhe é a regra da pensão por morte**. Não é razoável que, num casal 

de dois aposentados, se um morrer, a renda seja reduzida em 50%. O custo não vai 
cair 50%, há despesas como condomínio, aluguel, equipamentos que continuam as 

mesmas.  
 
Entre 0 e 100% há um vasto espaço para negociação.  

Dá para fazer algo intermediário, como 30% ou 40%.  
Um terceiro ponto é o adicional por filho menor.  

 
É possível ter regra mais generosa, com impacto fiscal ínfimo, reduzindo a tragédia de 
algumas situações específicas. São essas as situações em que, com um pouco de boa 

vontade e espírito de negociação de parte a parte –e não num clima de flá-flu 
ideológico partidário–, se pode chegar a soluções melhores com pequeno custo fiscal.  

*O cálculo do benefício proposto é 51% da média dos salários mais 1 ponto para cada 
ano de contribuição. Quem contribuir por 25 anos, por exemplo, teria 51 + 25 = 76% 
da média salarial  

 
**O governo propõe proibir que uma mesma pessoa acumule aposentadoria e pensão 

por morte  
 
Quem se aposentava por idade com 15 anos de contribuição não pode achar 

impossível chegar aos 25 e desistir?  
Pode ter certeza de que, ao passar de 15 para 25, quem contribuía 15 anos vai 

contribuir 25. Quem ganha muito pode preferir outro mecanismo. Mas há sempre um 
risco de avaliar mal as consequências da, entre aspas, "excessiva" longevidade.  
 

Nada paga a tranquilidade de um benefício vitalício.  
Para quem não tem condições financeiras, sair do INSS é suicídio. Se ele sair do 

INSS...  
 
-  

...vai para o Loas.  
Sim, e aí a passagem dos 65 para os 70 anos talvez seja muito abrupta. Uma 

alternativa seria elevar até 68 anos ao longo de seis anos, em vez de até 70 anos em 
dez anos.  
-  

Há espaço para discutir fontes de receita que compensem eventuais 
concessões?  

Uma óbvia, mas que precisará ficar para o próximo governo, é na regra de transição*. 
Na que está proposta, ainda vai ter gente se aposentando aos 50, 51, 52 anos. 

Podemos estabelecer uma idade mínima para a própria transição: por exemplo, 60 
anos.  
 

*Pela proposta atual de regra de transição, quanto mais perto de se aposentar estiver 
um trabalhador, menor o 'pedágio' a pagar  

-  
Imposto não?  
Acho que não. Terá que ficar para o próximo governo.  

*  
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Após fim do novo prazo, proposta de reforma da Previdência tem 164 

emendas 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Pouco adiantou os apelos do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que os 
deputados da base do governo preservem o texto original da reforma da Previdência, 
que, segundo ele, se tornaria inócua com muitas alterações. 

 
Após o encerramento do novo prazo para a apresentação de emendas à Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 287, praticamente três quartos das 164 sugestões de 
mudanças de artigos na reforma são de autoria de parlamentares do bloco governista 
– 120, contra 44 da oposição.  

 
O período adicional para que os deputados apresentassem emendas à reforma da 

Previdência pouco mudou a quantidade de propostas. O prazo acabou às 18h30 desta 
sexta-feira, 17, e apenas 18 novas emendas foram protocoladas desde a última 
quarta-feira, somando-se às 146 proposições registradas dentro do primeiro prazo, 

que acabou ainda na noite de terça-feira (14). E o teor das novas sugestões à PEC é 
parecido com as já apresentadas anteriormente.  

 
Repetindo emendas anteriores, uma das sugestões propõe que a idade mínima seja 
de 60 anos para a aposentadoria das mulheres, mantendo em 65 anos o prazo para 

os homens, como está na PEC.  
 

Além disso, para receber o teto do benefício, as mulheres precisariam trabalhar por 
44 anos, mantendo em 49 anos o prazo para o homens. Outra emenda busca vincular 
a idade mínima de aposentadoria à expectativa de vida da região onde o segurado 

trabalhou por mais tempo.  
 

Também em linha com emendas já apresentadas, uma das novas propostas reduz de 
25 anos para 20 anos o prazo mínimo de contribuição para a Previdência. Há ainda 
uma emenda para seja garantida a aposentadoria a homens com mais de 50 anos e 

mulheres com mais de 48 anos que já tenham contribuído por 28 anos antes da 
aprovação da Reforma.  

 
Outras emendas sugerem diversas mudanças na regra de transição servidores 

públicos. Uma delas propõe que a transição não seja dada pela idade dos 
trabalhadores, mas sim pela data da efetivação no cargo.  
 

Já outra cria uma “escadinha” de tempo de serviço para essa transição. Há ainda uma 
que estabelece que o servidor cedido a outro órgão por mais de dez anos possa optar 

por se aposentar na função de fato desempenhada nesse período.  
 
O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) propôs que a PEC vá a referendo popular, caso 

aprovada. Já o deputado Roberto de Lucena (PV-SP) protocolou uma emenda que 
proíbe a Presidência da República de editar PECs sobre direito previdenciário, “salvo 

para ampliação, reconhecimento ou aplicação imediata de direitos favoráveis aos 
segurados e seus dependentes”. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-fim-do-novo-prazo-proposta-de-reforma-da-previdencia-tem-164-emendas/
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Artigo: Falácias previdenciárias 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Laura Carvalho, minha colega que ocupa este espaço às quintas-feiras, criticou 
diversos aspectos da reforma da Previdência que o presidente Temer enviou ao 

Congresso.  
 

Segundo Laura, "quanto aos efeitos da reforma proposta, seu impacto é mesmo maior 
sobre quem começou a trabalhar mais cedo e nas piores condições. Afinal, nos centros 
urbanos, a aposentadoria por idade já é de 63,1 anos em média, um patamar próximo 

ao dos países desenvolvidos".  
 

Laura não notou que a aposentadoria por idade ocorre somente para as pessoas mais 
pobres que se aposentam pelo salário mínimo, em geral na zona rural. Uma grande 
parte dos benefícios nas cidades é concedida por tempo de contribuição. A idade média 

de concessão do benefício por tempo de contribuição foi, em 2015, de 55 anos.  
 

Adicionalmente, o benefício médio da aposentadoria por tempo de contribuição é o 
dobro da aposentadoria por idade. Não é claro que a reforma aumente a desigualdade, 
já que ela afeta a aposentadoria por tempo de contribuição, que são os maiores 

benefícios.  
 

De acordo com Laura, "entender a idade mínima exigida como uma simples 
convergência para o padrão de países da OCDE é ignorar que na França, por exemplo, 
onde a idade de aposentadoria já é de 65 anos, a expectativa de vida da população 

supera os 82. No Brasil, a expectativa média é de 75 anos, e, nas áreas rurais, muito 
menos".  

 
Laura emprega a expectativa de vida ao nascer para discutir a Previdência. Não faz 
sentido. A menor expectativa de vida ao nascer no Brasil em comparação aos países 

da OCDE deve-se basicamente à maior mortalidade infantil e à maior violência, que 
vitimiza principalmente homens jovens. O tempo de sobrevida para as pessoas que 

chegaram aos 60 anos é no Brasil praticamente igual ao valor europeu: 21, ante 22 
anos na Europa (estimativa da ONU).  
 

A reforma prevê transição de 20 anos. Em 20 anos, essa diferença de expectativa de 
sobrevida será ainda menor.  

 
Ou seja, Laura defende que o gasto com Previdência seja maior no Brasil, pois temos 
valores maiores de mortalidade infantil e problemas com criminalidade. Não faz 

sentido. O gasto previdenciário cresceu de 51% da despesa total em 2000 para 58% 
em 2016. Essa política acaba por reduzir o orçamento disponível para saúde, 

saneamento básico e segurança.  
 

A diferença de sobrevida aos 60 ou 65 anos entre os Estados da Federação brasileira 
e entre a zona rural e urbana no Brasil também é muito baixa. Expectativa de vida aos 
65 anos não muda muito em diferentes áreas do território nacional.  

 
Laura aponta que o problema é o desemprego. É verdade que o desemprego está 

elevado. No entanto, o gasto previdenciário como proporção do PIB cresce há décadas.  
As projeções que indicam forte aumento do gasto como proporção do PIB nas próximas 
décadas supõem condições normais de funcionamento do mercado de trabalho. Não é 

daí que segue o resultado. São as regras de elegibilidade ao benefício que produzem 
a forte elevação do gasto.  

 
Como apontei no domingo passado, gastamos com Previdência 13% do PIB. Esse gasto 
é o triplo daquele de países com a mesma demografia que a nossa. E vai crescer para 

22% nas próximas décadas. O gasto é exagerado sob qualquer critério.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2017/03/1867807-falacias-previdenciarias.shtml


(Samuel Pessôa - É físico com doutorado em economia, ambos pela USP, sócio da 
consultoria Reliance e pesquisador associado do Ibre-FGV). 
 

Temer: protestos contra reforma da Previdência são movimento de natureza 

política 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Dois dias depois de protestos contra a reforma da Previdência serem realizados pelo 
País, o presidente Michel Temer (PMDB) classificou como de natureza política muitos 
movimentos que ele disse observar frequentemente. Ele pontuou que a reformulação 

do sistema previdenciário brasileiro é “indispensável” e reconheceu que pode haver 
mudanças na proposta que o governo mandou ao legislativo. Para o presidente, agora 

o Congresso é “o senhor absoluta da questão” na reforma.  
 
“Eu vejo com frequência que há movimentos de protestos, e são movimentos de 

natureza política, e não de natureza técnica”, afirmou, durante discurso em uma 
reunião com empresários promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

em São Paulo.  
 
Ele refutou, ainda, as manifestações que dizem existir superávit previdenciário no País. 

E disse que é preciso contestar numericamente e ‘argumentativamente’ os dados. 
“Temos um déficit de R$ 149 bilhões na Previdência Social. Temos Estados que estão 

quebrando por causa da Previdência”, afirmou, citando Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minhas Gerais, além de outros “que vêm batendo à nossa porta.”  
 

Temer citou o projeto de reformulação na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que 
mandou ao Congresso e que a União não pode auxiliar os Estados sem as 

contrapartidas que exige dos governos regionais, citando o acordo com o Rio de 
Janeiro. “Não há como fazer isso sem esta lei que está agora no Congresso e sem as 
leis estaduais que estão estabelecendo as contrapartidas”, disse. Ele disse ainda que 

se o presidente “piscar” ao descumprir a lei de responsabilidade fiscal, “virá logo um 
pedido de impeachment”.  

 
Modificações  
O presidente voltou a reconhecer que a proposta da reforma da Previdência “muito 

provavelmente” vai sofrer modificações no Congresso “num ou noutro ponto”. “Agora 
o senhor absoluto dessa matéria é o Congresso Nacional”, disse.  

 
Para Temer, no entanto, não se pode “quebrar a espinha dorsal” do texto enviado pelo 
governo. “Se houver necessidade de modificações, nós não estamos infensos ou 

negando qualquer espécie de negociação. O que não podemos é quebrar a espinha 
dorsal da reforma da Previdência”, falou.  

 
Ele defendeu a idade mínima estabelecida no projeto, de 65 anos, conforme outros 

países adotam. “Há três ou quatro países que a idade é segundo o critério que nós 
temos atualmente”, destacou. O presidente enfatizou o apoio que o Congresso vem 
dado ao governo e que isso garante o encaminhamento das propostas. 

 

Regra de transição precisa mudar para aprovação de reforma, diz Pauderney 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O deputado Pauderney Avelino (DEM/AM) disse nesta sexta-feira, 17, que a regra de 

transição da reforma da Previdência terá que ser “amaciada”, ampliando seu alcance, 
para que a aprovação da proposta de emenda constitucional no Congresso seja 

viável.”Se tivermos uma transição palatável, nós teremos a aprovação da matéria com 
diferença mínima em relação ao que foi proposto pelo governo”, assinalou o deputado.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-protestos-contra-reforma-da-previdencia-sao-movimento-de-natureza-politica/
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Usando uma figura de linguagem para ilustrar o que está sendo discutido na Câmara, 
Pauderney defendeu que, ao invés de fixar um degrau muito alto, será melhor 
construir uma rampa em direção à aposentadoria, permitindo que mais pessoas 

entrem na regra de transição. “Temos que adequar pontos críticos para que a matéria 
não corra risco de não ser aprovada.”  

 
O deputado reconheceu que a lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 

com pedidos de 83 inquéritos contra políticos gerou apreensão e um clima nervoso no 
Congresso. Porém, considerou que isso não deverá atrapalhar a tramitação da 
reforma.  

 
“Não se sabe o conteúdo da lista e por quais ilícitos os políticos estão sendo citados. 

Mas, a meu ver, essa tensão deixará de existir quando houver a suspensão do sigilo 
da lista”, disse Pauderney, que prevê a aprovação das mudanças das regras da 
aposentadoria na Câmara até o início de maio. Depois disso, ele calcula em mais dois 

meses a tramitação do texto no Senado.  
 

O deputado do DEM, partido da base que dá apoio ao governo de Michel Temer (PMDB) 
no Congresso, participou nesta sexta-feira do anúncio de uma linha especial de crédito 
da Caixa a motocicletas, cuja produção está concentrada no polo industrial de Manaus.  

 
Também estava prevista a participação no evento do ministro da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, Marcos Pereira (PRB), que, porém, acabou não incluindo a 
cerimônia em sua agenda de compromissos públicos. Pereira, segundo informações 
vazadas à imprensa, está entre os ministros de Temer que entraram na lista de Janot.  

 
Durante discurso no auditório da Caixa no centro de São Paulo, Pauderney defendeu 

o plano de reformas proposto pelo governo e destacou as “boas notícias” que, segundo 
ele, estão tomando conta da agenda. Nesse ponto, ele considerou que a volta da 
criação de vagas de trabalho em fevereiro mostra uma inflexão na curva do 

desemprego.  
 

Também lembrou da decisão da Moody’s de retirar nesta semana a ameaça de corte 
na nota de crédito do Brasil, num sinal, disse, de retomada da confiança no País. 
 

Respeitar ordem jurídica é fundamental para o crescimento, diz Temer 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em discurso para empresários durante uma reunião da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em São Paulo, o presidente da República, Michel Temer, defendeu a 

harmonia entre os três poderes e criticou o descumprimento a decisões judiciais no 
País. Ao defender a harmonia, ele destacou que respeitar a ordem jurídica é 

fundamental para o crescimento.  
 

Temer afirmou que o apoio do Congresso ao governo é importante para restabelecer 
a credibilidade das instituições. “Ao longo do tempo, fomos desconstitucionalizando 
nosso País.  

 
Esta é uma palavra que eu digo com muita ênfase porque as pessoas não prestam 

muita atenção nas instituições, que vão sendo deixadas de lado. Leis não são 
cumpridas, ordens judiciais não são cumpridas, decisões do Executivo são 
menosprezadas e isto é violação à estrutura do Estado”, disse.  

 
Em sua fala, o peemedebista destacou novamente o diálogo com o Congresso para 

aprovar reformas e disse que isso já rendeu ao governo 56 medidas aprovadas e 
sancionadas.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/respeitar-ordem-juridica-e-fundamental-para-o-crescimento-diz-temer/


“O índice de confiança pouco a pouco está sendo retomado”, afirmou. Entre os 
avanços, Temer destacou a desburocratização e criticou o prazo para abertura de 
empresas no Brasil, que pode levar até 200 dias. “Tem que levar quatro ou cinco dias, 

não mais do que isso”, afirmou.  
 

Falando sobre a relação com o Congresso, Temer citou novamente que não se 
incomoda quando dizem que seu governo é “semiparlamentarista”, e disse que um 

presidencialismo democrático é exercido apenas com o apoio do Congresso. “Sem 
interação do Executivo com o Legislativo, não se consegue governar”, afirmou.  
 

Responsabilidade social  
Para Temer, seu governo valoriza a responsabilidade fiscal de um lado e a social de 

outro. Ele novamente comemorou a liberação de contas inativas do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), que, segundo o presidente, já distribuíram R$ 5 bilhões 
aos consumidores e devem injetar R$ 41 bilhões até o final de julho.  

 
“Verificamos que as contas inativas do FGTS poderiam ser liberadas sem prejudicar os 

financiamentos naturais que o Fundo faz, por exemplo, para a construção civil”, 
destacou.  
 

Programas sociais  
Falando sobre o Bolsa Família e o programa Minha Casa, Minha Vida, Temer afirmou 

que governos anteriores investiram em programas sociais, mas que com isso não 
fizeram nada além do que garante a Constituição. Ele não fez, no entanto, uma 
referência direta aos governos do PT.  

 
O presidente afirmou que, quando assumiu o governo, obras do Minha Casa, Minha 

Vida estavam paradas porque as empreiteiras não recebiam os pagamentos do 
governo. “Retomamos, fizemos o pagamento e conseguimos entregar 140 mil casas”, 
disse, completando que o orçamento prevê 600 mil unidades este ano.  

 
Caged  

Temer disse ainda a empresários do setor industrial que, na quinta-feira, sentiu-se 
“civilmente feliz” pelos 35 mil trabalhadores que conseguiram recuperar sua dignidade, 
ao citar os dados de emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged). O saldo líquido positivo exato de contratações foi de 35.612 no mês de 
fevereiro.  

 
“Eu ontem fiquei civicamente feliz porque por aqui na minha cabeça passou que 35,5 
mil pessoas retomaram a dignidade de suas vidas e ainda faltam milhões de forma 

que temos de trabalhar para cobrirmos da melhor maneira. Neste particular quero 
registrar mais uma vez o quanto é importante a atividade dos senhores porque as 

forças produtivas da nação são os empresários de um lado e os trabalhadores, do 
outro”, disse Temer aos empresários.  

 
“Vejam que o Brasil hoje vai ter uma safra recorde, extraordinária que vai prestigiar 
muito o País nas relações internacionais”, afirmou o presidente, emendando que no 

tópico das relações internacionais o Brasil conseguiu universalizar as suas relações 
internacionais.  

 
“Conseguimos universalizar nossas relações internacionais e elas não são pautadas 
em interesses econômicos simplesmente ou por interesses ideológicos. Tanto que 

quando me perguntam se as relações são de presidente tal ou de outro eu respondo 
que as relações são do País e não com o dirigente. O dirigente é circunstancial, 

episódico”, disse Temer. 
 
 

 



Para cumprir meta fiscal, governo deve cortar gastos e elevar impostos 

20/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

 

 

Meirelles: equipe econômica trabalha para evitar erros do passado. Foto: Lino 
Mirgeler/AFP 
 

 

Na próxima quarta-feira, o governo apresentará novos parâmetros macroeconômicos 
do Orçamento deste ano e deve admitir que está com problemas para fechar as contas 
públicas. Como os dados atuais estão otimistas, a receita está superestimada e será 

necessário reduzir as projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), o 
governo será obrigado a anunciar corte nos gastos e aumento de impostos a fim de 

evitar alteração na meta fiscal.  
 
   

A previsão que está no Orçamento de 2017 é de alta de 1,6% no PIB neste ano, mais 
que o triplo da mediana do mercado - medida pelo boletim Focus, do Banco Central 

(BC) -, que estima uma pequena expansão de 0,48%. Especialistas acreditam que o 
novo parâmetro para o PIB será de alta de 0,5%, conforme vem sinalizando o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles. Com essa mudança, para que a meta fiscal seja 

cumprida, o governo precisará anunciar uma tesourada em torno de R$ 40 bilhões, 
estimam analistas.  

 
No entanto, como o governo quer evitar um corte maior do que R$ 20 bilhões, é 
provável que anuncie também aumento de impostos. Essa expectativa é reforçada 

pelo fato de a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas 
estar marcada para o Palácio do Planalto. Normalmente, ocorre no Ministério do 

Planejamento.  
 

Especialistas acreditam que o aumento de receitas virá da alta da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre combustíveis e da alíquota de PIS-
Cofins, que não precisam de autorização do Congresso Nacional. Como a Cide só 

precisa de uma noventena (prazo legal de três meses) para entrar em vigor e a PIS-
Cofins pode ser elevada por decreto, esses dois tributos acabam sendo coringas na 

hora da necessidade de melhorar o caixa da União. Em 2015, o ex-ministro da Fazenda 
Joaquim Levy usou desse artifício.  
 

Para o economista Bráulio Borges, há espaço para elevar esses dois tributos porque 
as alíquotas atuais estão baixas.  

 
"Se a ideia for só melhorar a arrecadação recorrente, elevando as alíquotas desses 
dois tributos para os máximos previstos, o governo poderia arrecadar perto de 0,9% 

do PIB. Existe um potencial de arrecadação de R$ 60 bilhões em 12 meses", explica.  
 

Ele alerta, no entanto, que a medida pode ter impacto inflacionário. Atualmente, a 
Cide sobre a gasolina está em R$ 0,15, e sobre o diesel, em R$ 0,05. Apenas entre 
2002 e 2003, atingiram o teto de R$ 0,86 e R$ 0,38, respectivamente.  

 
Borges lembra, entretanto, que o impacto desse reajuste pode ser amenizado se a 

Petrobras continuar reduzindo o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. "O barril 
custa em torno de US$ 50 e, se o câmbio continuar estacionado entre R$ 3,10 e R$ 
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3,15, a estatal precisará promover novas reduções para não perder mercado para as 
importações."  
   

O economista não acredita que o governo opte por elevar o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). Na opinião dele, seria um tiro no pé, pois poderia interromper o 

esperado estímulo ao crédito, que o ciclo de queda da Selic (taxa básica de juros), em 
curso pelo BC, deve proporcionar na economia. "O governo não vai escolher uma 

alternativa que vai atrapalhar a recuperação econômica", afirma Borges, que está 
entre os mais otimistas, pois prevê alta de 1% no PIB este ano.  
 

Tensão  
 

Segundo interlocutores do governo, a tensão na equipe econômica é grande. Todos os 
cálculos estão sendo feitos para que haja equilíbrio na mudança de parâmetros. 
Querem evitar os erros recorrentes na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, que 

inflava as receitas com recursos não recorrentes, como o Refis, e depois, no fim do 
ano, corria para corrigir a meta fiscal e não ficar em desacordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO).  
 
A LDO atual permite rombo de até R$ 139 bilhões para diferença entre receita e 

despesa do governo central (que inclui Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência 
Social), mas nenhum especialista do mercado acredita que será cumprida. A mediana 

das previsões compiladas no Prisma Fiscal, do Ministério da Fazenda, é de um deficit 
de R$ 149,7 bilhões.  
 

Cálculos do economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), do Senado Federal, indicam que "o governo precisará de R$ 38,9 

bilhões para cumprir a meta fiscal deste ano". Ele usou como parâmetros uma alta de 
0,46% no PIB e inflação acumulada no ano de 4,5% e 9% de taxa Selic.  
 

Reforma trabalhista será a segunda que governo ‘seguramente’ realizará, diz 

Temer 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da República, Michel Temer, disse nesta sexta-feira, 17, em São Paulo 

que a reforma trabalhista vai ser a segunda reforma que o governo vai “seguramente” 
realizar. A declaração foi feita para uma plateia de empresários em reunião promovida 

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na capital paulista.  
 
Ao discorrer sobre as reformas que o governo pretende realizar no País, Temer citou 

a trabalhista em primeiro lugar. A declaração difere do que normalmente o presidente 
fala. Em discursos anteriores, Temer costumava destacar a reforma da Previdência 

como a segunda que o governo vai executar, após ter conseguido a aprovação para o 
teto dos gastos públicos.  

 
Temer disse ainda que a reforma trabalhista, enviada pelo governo como projeto de 
lei ordinária, é “mais facilmente aprovável” do que uma emenda constitucional, porque 

depende apenas de maioria simples na Câmara e no Senado.  
 

“Nós estamos fazendo apenas a regulamentação desse dispositivo constitucional. 
Então eu digo, está já é a segunda reforma que seguramente nós vamos realizar”, 
afirmou Temer. Depois, o presidente falou da reforma do ensino médio e da reforma 

previdência.  
 

Temer destacou que um dos principais temas da adequação da legislação do trabalho 
é a chamada prevalência do acordado sobre o legislado, que encabeça o projeto do 
governo. Ele destacou que a própria Constituição já prevê o reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho.  
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“Evidentemente que uma convenção coletiva ou um acordo coletivo não se prestaria 
a reproduzir aqueles 40 direitos que já estão previstos nos artigos referentes aos 
direitos sociais, mas a ‘dicção constitucional’ foi para enaltecer o acordo de vontades 

entre empregados e empregadores”, disse o presidente da República.  
 

A reforma trabalhista está sendo discutida na Câmara em uma comissão especial. A 
expectativa é que o relator da matéria, Rogério Marinho (PSDB-RN), apresente seu 

parecer até o dia 13 de abril, como o próprio parlamentar prometeu, e que o texto 
seja apreciado no início de maio na comissão. 
 

Serasa promove encontro para renegociação de dívidas entre empresas 

20/03/2017 – Fonte: Portal Contábil Sc 

 
Número de CNPJs negativados chega a 4,9 milhões, o maior já registrado 
desde março de 2015; gestores de todo o país poderão renegociar com 

condições especiais entre os dias 20 e 24 de março, pela internet, ou 
pessoalmente, nos dias 21 e 22 de março 

 
Nos dias 21 e 22 de março, a Serasa Experian realizará a primeira edição do evento 
que reunirá, em São Paulo, empresas e credores para renegociação de dívidas com 

descontos ou condições especiais. Chamado de “Encontro Serasa Recupera PJ”, o 
evento acontecerá em um dos prédios da Serasa, na região central de São Paulo, e 

contará com participação de importantes credores dos segmentos das indústrias, 
financeiro e atacadistas: Banco Santander e Recovery, entre outros. Para participar, 
as empresas devedoras devem agendar atendimento pela internet no 

endereço www.serasarecupera.com.br. 
 

Adicionalmente, as empresas devedoras de todo país podem participar da versão 
online do evento, com cerca de 200 credores participantes, entre os dias 20 e 24 de 
março; para isso basta preencher um cadastro no site.  

 
Em seguida, o empresário vai acessar a página onde estarão relacionadas as 

participantes credoras do Encontro Online Serasa Recupera PJ com as quais sua 
empresa possui alguma dívida pendente e que constam na base de dados da Serasa. 
Ao clicar no nome da companhia, serão apresentadas as pendências que a empresa 

possui e os canais de atendimento disponíveis (telefones, e-mail, chat) para 
renegociar. 

 
O atual cenário econômico motivou a Serasa Experian a promover a renegociação de 
dívidas entre as empresas e seus credores. Estudo inédito aponta que, em janeiro de 

2017, o número de CNPJs negativados registrou recorde histórico e chegou a 4,9 
milhões, o maior registrado desde março de 2015, quando o levantamento passou a 

ser feito.  
 

O valor dessas contas não pagas totalizam R$ 112,7 bilhões, média de R$ 23.167,00 
por empresa devedora. Em março de 2015, o país contabilizava 3,8 milhões de CNPJs 
com contas atrasadas. 

 
Segundo os economistas da Serasa Experian, a retração nas vendas e no ritmo de 

produção por causa da longa e intensa recessão pela qual vem passando a economia 
brasileira tem debilitado fluxo de caixa das empresas. Por outro lado, as dificuldades 
de acesso ao crédito que, diga-se de passagem, continua caro e escasso, prejudica a 

gestão financeira das empresas.  
 

Tudo isto leva a inadimplência das empresas para patamares recordes, sendo 
absolutamente necessários que processos de renegociação ocorram entre credores e 
devedores para que tais dívidas possam ser equacionadas e regularizadas. 
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“O objetivo do Encontro Serasa Recupera PJ é reinserir essas empresas no mercado 
de crédito. Entendemos que este é o momento de incentivar a aproximação de quem 
está devendo e quer pagar e de quem está com débitos em aberto e quer receber. 

Este processo, realizado online, beneficia empresários brasileiros de norte a sul, 
permitindo que todos os empreendedores acessem o serviço pela internet e negociem 

suas dívidas”, afirma Victor Loyola, vice-presidente de pessoa jurídica da Serasa 
Experian. 

 
Inadimplência das empresas brasileiras 
O estudo da Serasa Experian mostra também que, dos 4,9 milhões de CNPJs 

negativados no país em janeiro de 2017, a maioria (46,5%) possui quatro ou mais 
dívidas; 31,8% têm apenas uma conta atrasada;13,3% acumulam dois débitos em 

aberto e 8,3% possuem três pendências. Entre as negativadas, 58,0% devem para 
apenas um credor; 21,7% estão inadimplentes com três ou mais e 20,3% possuem 
dois credores. Dos 4,9 milhões de CNPJs negativados, 46,2% são empresas do setor 

de serviços; 44,2% do comércio e 8,8% são indústrias. 
 

Com relação ao tempo das dívidas, a maioria (24,3%) tem débitos com idade entre 
entre um e dois anos; 18,4% estão inadimplentes entre dois e três anos e para 15,0% 
do total de companhias no vermelho, as contas em aberto se arrastam entre três e 

quatro anos. 
 

A maioria das empresas que não conseguiu arcar com as despesas e entrou para a 
lista de inadimplência está no mercado entre dois e cinco anos (33,2%); 25,2% delas 
estão em atividade entre seis e dez anos e 22,9% do total das companhias endividadas 

atuam há mais de 15 anos. 
 

Segundo os economistas da Serasa Experian, a retração nas vendas e no ritmo de 
produção por causa da longa e intensa recessão pela qual vem passando a economia 
brasileira tem debilitado fluxo de caixa das empresas.  

 
Por outro lado, as dificuldades de acesso ao crédito que, diga-se de passagem, 

continua caro e escasso, prejudica a gestão financeira das empresas. Tudo isto leva a 
inadimplência das empresas para patamares recordes, sendo absolutamente 
necessários que processos de renegociação ocorram entre credores e devedores para 

que tais dívidas possam ser equacionadas e regularizadas. 
 

Central de duplicatas busca melhorar oferta de crédito à pequena empresa 

20/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Solimeo, da ACSP: mercado se organizou para lidar com falta de transparência A 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) se adiantou à agenda do governo que, 

entre outros pontos, inclui o esforço de redução de risco de crédito, ao criar um 
ambiente centralizado para registro de duplicatas mercantis - a Central de Registro de 

Direitos Creditórios (CRDC).  
 
A intenção é dar segurança a esse tipo de operação, reduzindo juros e elevando a 

oferta de crédito especialmente às pequenas e médias empresas. Embora a recessão 
tenha reduzido a demanda por capital de giro, a associação comercial avalia que, aos 

poucos, as empresas voltam a demandar esse tipo de recurso e um ambiente de maior 
transparência deve favorecer essa retomada. 
 

Dados do Banco Central compilados pela associação comercial indicam que o mercado 
de crédito que usa a duplicata como garantia de financiamento de empresas 

movimenta cerca de R$ 400 bilhões por ano.  
 
LEIA MAIS Nota Fiscal Paulista vai devolver apenas 40% do crédito ao consumidor 

Comerciantes de São Paulo preveem queda nas vendas São Paulo não enfrenta mais 
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problemas de falta de água, afirma Alckmin O objetivo com a plataforma é que 
qualquer fato que altere o lastro de uma duplicata - a nota fiscal eletrônica ligada a 
ela - seja comunicado, barrando a tentativa de emitir mais de uma duplicata sobre a 

mesma nota fiscal, o que seria capturado pelo sistema de informações. Isso reduziria 
a percepção de risco por parte do agente financeiro, ajudando na classificação de 

crédito de seus clientes.  
 

Em poucos segundos, o credor conseguirá saber se a nota fiscal por trás do recebível 
existe e é válida; se o cedente e o sacado (o vendedor e o comprador) estão regulares 
perante a Receita, se a mercadoria foi transportada, além de outros dados sobre o dia 

a dia da transação que originou a nota.  
 

A ideia é que o banco não precise esperar o vencimento do título para saber se vai 
receber - e essa transparência abre espaço para melhores taxas. A associação não 
dimensionou, porém, o tamanho do impacto da plataforma sobre o custo de 

financiamento. Segundo Marcel Solimeo, superintendente institucional da ACSP, o 
mercado financeiro se organizou para lidar com a falta de transparência nesse tipo de 

operação, demandando excesso de garantias ou aplicando taxas de desconto muito 
altas.  
 

"Quando exijo 180% de garantia, isso faz com que haja dinheiro preso no sistema." 
Para muitas empresas, diz Solimeo, as contas a receber são o ativo mais importante, 

muito usado no financiamento de capital de giro de curto prazo. Mas quando o 
empresário, especialmente o de menor porte, tenta antecipar esses recebíveis, o 
banco geralmente faz sua análise de crédito com base em informações passadas e 

com pouca segurança sobre os papéis. 
 

Para Solimeo, a forma de melhorar a relação entre pequeno empresário e o mercado 
financeiro é ajudar os bancos a separar o joio do trigo. "O novo sistema garante a 
unicidade e o objetivo claro é dar à duplicata um papel de garantia bem mais forte do 

que tem hoje", afirma ele. A associação negocia a ferramenta com os bancos.  
 

A ideia, diz o diretor-geral da CRDC, Fernando Kalleder, é que, em troca da redução 
de riscos e de perdas, as instituições adotem a plataforma e reduzam a sua a estrutura 
de custos. Kalleder explica que não há obrigatoriedade do registro, mas, com o passar 

do tempo, deve ficar mais claro que a maior visibilidade favorece os envolvidos.  
 

As negociações com os bancos estão em fase de detalhamento da integração de 
sistemas. A plataforma está em operação há cerca de um ano, mas em uma escala 
relativamente pequena - cerca de R$ 4 bilhões passaram pelo sistema no período. A 

associação aguarda o governo soltar a regulamentação do setor para poder avançar.  
 

A central, contudo, já se diz preparada para atender os requisitos da norma. Há dez 
dias, o BC colocou em consulta pública uma proposta sobre registro e depósito de 

ativos financeiros. A minuta estará disponível até 2 de maio.  
 
Na plataforma existem hoje mais de 30 mil empresas - basicamente indústrias e 

atacadistas de pequeno e médio porte -, que negociam seus títulos diariamente com 
agentes financeiros. Factorings e fundos de recebíveis já usam a plataforma e bancos 

médios estão em fase de testes.  
 
Do novo negócio, a Associação Comercial de São Paulo tem uma fatia de 70%. Os 

restantes são dos executivos envolvidos no projeto. Para o futuro, a ideia é ampliar as 
funções e fazer, entre outras coisas, controle de recebíveis não padronizados, 

contratos, além recebíveis do setor de serviços.  
 
 



CNI: confiança dos empresários em março atinge maior nível desde janeiro 

de 2014 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) voltou a crescer em março e 

atingiu 54 pontos, o maior patamar desde janeiro de 2014. Pela metodologia da 
pesquisa, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 

17, números acima de 50 indicam empresários confiantes. Foi o terceiro mês 
consecutivo que o indicador ficou acima da linha divisória.  
 

O ICEI cresceu 16,6 pontos em relação a março do ano passado e 0,9 ponto na 
comparação com fevereiro. Pela primeira vez desde outubro os empresários de todos 

os portes de empresa estão otimistas.  
 
Todos os componentes do ICEI apresentaram aumento em março. O índice de 

condições atuais registrou crescimento de 1,6 ponto em relação ao mês passado. No 
entanto, continua abaixo dos 50 pontos, registrando 46,3 pontos. “Em outras palavras, 

o empresário ainda vê piora em suas condições correntes de negócio, mas essa 
percepção é menos intensa e menos disseminada que no mês anterior”, explica a 
pesquisa.  

 
O índice de expectativas cresceu 0,5 ponto de fevereiro para março, quando chegou a 

58 pontos. Já o indicador de expectativas com relação à economia cresceu 0,9 ponto 
e atingiu 54,6 pontos, uma alta de 22,8 pontos ante março de 2016. O índice de 
perspectivas com relação à empresa ficou em 59,8 pontos, crescimento de 0,4 ponto 

em relação a fevereiro e de 13,2 pontos na comparação com março do ano passado.  
 

Houve melhora na confiança no primeiro trimestre do ano na maioria dos setores das 
indústrias extrativa, de transformação e da construção. Em janeiro, 21 setores 
apresentavam falta de confiança; em fevereiro o número caiu para sete; e, em março, 

para cinco.  
 

A falta de confiança ainda é vista nos segmentos de produtos de madeira, extração de 
minerais não metálicos, serviços especializados para a construção, produtos de 
borracha e produtos de minerais não metálicos.  

 
A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 14 deste mês com 3.004 empresas, sendo 1.161 

de pequeno porte, 1.145 médias e 698 grandes indústrias. 
 

Brasil precisa dos empresários para retomada do crescimento, afirma Michel 
Temer, na MEI 

20/03/2017 – Fonte: CNI 

 
Presidente da República participou da primeira reunião do ano da Mobilização 

Empresarial pela Inovação (MEI), nesta sexta-feira (17), em São Paulo 

 
“É do interesse de todos que o governo e o setor produtivo estejam articulados e a 
MEI tem sido um espaço efetivo entre os setores privado e público para fortalecer a 

inovação” - Robson Braga de Andrade  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-confianca-dos-empresarios-em-marco-atinge-maior-nivel-desde-janeiro-de-2014/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-confianca-dos-empresarios-em-marco-atinge-maior-nivel-desde-janeiro-de-2014/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/brasil-precisa-dos-empresarios-para-retomada-do-crescimento-afirma-michel-temer-na-mei/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/brasil-precisa-dos-empresarios-para-retomada-do-crescimento-afirma-michel-temer-na-mei/


A indústria precisa protagonizar o crescimento do Brasil. A convocatória foi feita pelo 
presidente da República, Michel Temer, em discurso de encerramento da primeira 
reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) de 2017, 

nesta sexta-feira (17). Temer falou a mais de 220 representantes de 101 grandes e 
médias empresas brasileiras. A MEI é coordenada pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) desde a fundação, em 2008. 
 

Segundo o presidente, o país está retomando a confiança, influenciado sobretudo por 
ajustes econômicos – limite de gastos públicos, queda na inflação e reformas 
estruturais. “O Brasil precisa dos senhores e senhoras para construirmos o país. Inovar 

tecnologicamente é desenvolver a indústria e desenvolver o país”, disse Temer. 
 

 
 
Ele lembrou que outras pautas precisam avançar para garantir desenvoltura à 

economia em médio e longo prazos, entre elas as reformas trabalhista e da Previdência 
Social. “A reforma da Previdência é fundamental. Temos estados que estão quebrando 

por causa disso, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”, reiterou. 
 
O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, afirmou que a indústria quer participar 

ativamente do reaquecimento econômico e elogiou as medidas de melhoria do 
ambiente de negócios do país.  

 
“É do interesse de todos que o governo e o setor produtivo estejam articulados e a 
MEI tem sido um espaço efetivo entre os setores privado e público para fortalecer a 

inovação”, disse o líder da CNI. “Apoiamos as reformas propostas e acreditamos que 
elas são fundamentais para dar mais competitividade à economia brasileira”, analisou 

Robson Braga de Andrade. 
 

DESENVOLVIMENTO – Principal fonte de financiamento da indústria, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi representado pela 
presidente da instituição, Maria Silvia Bastos Marques. De acordo com ela, o banco 

passou por grande reformulação de políticas e linhas de financiamento.  
 

Ela destacou maior atuação da instituição junto a empresas de micro e pequeno 
portes.  “Desembolsamos R$ 3 bilhões especialmente para pequenos negócios, cujo 
desempenho é fundamental para a economia e o emprego no país”, avaliou. 

 
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, 

ressaltou que a MEI se consolidou como um espaço de articulação para atuação 
conjunta entre instituições públicas e privadas. “Essa reunião representa o que há de 
melhor no Brasil empreendedor – instituições trabalham cada vez mais de maneira 

integrada. Aqui a palavra é eficiência, planejamento e inovação”, declarou. 
 

A importância da agenda da inovação foi ressaltada pelo ministro interino da Fazenda, 
Eduardo Guardia. “ Inovação e produtividade são as bases do crescimento, mas para 
isso é preciso ter confiança e já tivemos avanços, ancorados sobretudo em medidas 

que controlam o gasto público, simplificam nosso sistema tributário e desburocratizam 
o ambiente de negócios”, citou Guardia. Ele frisou que a pasta tem buscado soluções 

para os entraves sem o aumento de impostos.  

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mobilizacao-empresarial-pela-inovacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Confiança segue em alta 

20/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Confiança segue em alta 
A confiança da indústria voltou a mostrar crescimento. O ICEI (Índice de Confiança do 

Empresário Industrial) alcançou 54,0 pontos em março, o maior nível desde janeiro 
de 2014. O índice se encontra 4,0 pontos acima da linha divisória dos 50 pontos e é 

16,6 pontos maior que o registrado no mesmo mês de 2016. 
 
Março 2017 

-  
 

 

ENTREVISTA: Brasil deve ampliar sua rede de acordos comerciais, diz Marcos 

Galvão 

20/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Em entrevista para a Agência CNI de Notícias, o Secretário-Geral das Relações 
Exteriores diz que o país vai negociar em várias frentes. Além das economias 
europeias e do México, o governo brasileiro está de olho no Canadá, Coreia 

do Sul e Japão 
 

Poucas vezes houve um consenso entre governo e setor privado da necessidade de se 
abrir a economia brasileira para o mercado externo. Essa é a avaliação do Secretário-
Geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Há nove meses no cargo, 

o embaixador servia na missão do Brasil junto a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) antes de se tornar o número dois do Itaramaty. 

 
Nessa entrevista à Agência CNI de Notícias, Galvão fala sobre como reverter o cenário 
de baixa integração à economia internacional. E afirma: “No Brasil, eu vejo uma 

unanimidade no sentido de que precisamos estar mais presentes e de maneira mais 
eficaz e competitiva na economia internacional”. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O senhor foi escolhido pela sua experiência em 
assuntos de comércio. Como o Brasil está se reposicionando na economia 

internacional? 
 

MARCOS GALVÃO – Existe um consenso na sociedade e entre os agentes econômicos 
no Brasil de que a retomada do crescimento passa pela maior presença, interação e 
integração com a economia internacional. Poucas vezes no passado foi tão consensual, 

entre nós, a ideia de que precisamos dinamizar, atualizar e modernizar nossos vínculos 
produtivos, de investimentos e de comércio com a economia mundial. Mesmo os 

setores mais defensivos reconhecem e dizem abertamente que o Brasil precisa estar 
mais fortemente integrado à economia internacional. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Esse consenso torna o trabalho mais fácil? 
 

MARCOS GALVÃO – Esse é um pano de fundo. Há um consenso. No Brasil, ao 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/entrevista-brasil-deve-ampliar-sua-rede-de-acordos-comerciais-diz-marcos-galvao/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/entrevista-brasil-deve-ampliar-sua-rede-de-acordos-comerciais-diz-marcos-galvao/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/


contrário do que acontece em outros lugares, eu não vejo ninguém em qualquer 
espectro da opinião política, para falar no sentido clássico, da esquerda para a direita, 
eu não vejo ninguém pedindo proteção. Não vejo no Brasil nenhum discurso 

abertamente protecionista. O que eu vejo é uma unanimidade no sentido de que 
precisamos estar mais presentes de maneira mais eficaz e competitiva na economia 

internacional. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O discurso mais protecionista do presidente dos 
Estados Unidos,  Donald Trump, favorece o Brasil nas negociações com o 
México, por exemplo? 

 
MARCOS GALVÃO – Não é automático, digamos assim. E nós não queremos exagerar 

que problemas na frente X gerem necessariamente movimentos na frente Y. Porque 
não queremos ficar dependente de problemas com outros países para resolvermos 
nossas negociações.  

 
Nós gostaríamos que, independe do rumo da relação entre México e Estados Unidos, 

as negociações conosco sejam resolvidas tanto do ponto de vista político como de 
preservação de um nível de ambição que permita que tenhamos um acordo mais 
relevante. Mas é um bom momento para a relação entre Brasil e México e um bom 

momento para trabalharmos juntos. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E como está a nossa relação com os Estados 
Unidos? Parece que ficamos fora da mira do presidente Trump. 
 

MARCOS GALVÃO – Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e nós temos 
um comércio importante com eles, sobretudo de bens manufaturados e 

industrializados. É uma relação com amplo número de linhas de cooperação e espaço 
para avançar. A determinação do nosso lado em relação aos Estados Unidos e, também 
dos Estados Unidos em relação ao Brasil, são essas as mensagens que nós estamos 

recebendo, é de pragmatismo. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Onde podemos avançar na relação com os 
Estados Unidos? 
 

MARCOS GALVÃO – Nós queremos, de modo prático, identificar aquelas áreas que 
tragam retornos perceptíveis para os agentes econômicos e para sociedades de ambos 

os países. Nós achamos que fazendo e conseguindo mostrar resultados em áreas 
relevantes ainda que não seja em grande número, nós vamos gerar confiança de 
ambos os lados de que nós somos capazes de trabalhar juntos e de avançar. E nós já 

começamos isso.  
 

 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O acordo de salvaguardas tecnológicas para a 
exploração da Base de Lançamentos de Satélites de Alcântara, no Maranhão, 
está entre essas entregas de curto prazo? 

 
MARCOS GALVÃO – O governo está trabalhando numa proposta de texto alternativo. 



O acordo de salvaguardas está sim nesse universo de considerações prioritárias. 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O acordo foi firmado em 2000 e, depois, o 

Congresso brasileiro não aprovou. O que vai mudar? 
 

MARCOS GALVÃO – Há uma discussão de transferência e proteção de tecnologia. 
Mas o Brasil tem um interesse comercial em ter a base de Alcântara operando. E mais 

do que o comercial há todo um interesse no impacto positivo que isso gera para o 
programa espacial brasileiro.  
 

Na indústria aeroespacial, quase todos os foguetes têm componentes americanos. Nós 
sabemos que avançar nessa área pressupõe um acordo com os Estados Unidos e eles 

têm interesse em salvaguardar a tecnologia americana, seja pela tecnologia em si, 
seja porque as tecnologias de lançamento são de uso dual. Então existe uma 
consideração defesa e estratégia. Nós sabemos disso e estamos desejosos em 

avançar. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Em que outras frentes o Itamaraty tem 
avançado? 
 

MARCOS GALVÃO – Há duas frentes mais óbvias. O Itamaraty tem uma 
responsabilidade com negociações internacionais em que nos cabe o papel de sentar 

a mesa e negociar. Evidentemente que antes de sentarmos à mesa e negociarmos, 
nós temos como retaguarda o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) e o Ministério da Agricultura (MAPA), para ficarmos em dois exemplos.  

 
E o Itaramaty tem outro lado importante, que foi reforçado nesta gestão que é o 

aparato de promoção comercial, que antes contava com a nossa rede de promoção 
comercial, coordenado pelo Departamento de Promoção Comercial em Brasília e agora 
conta com o reforço da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil). 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como está a nossa agenda de negociações 
internacionais? 
 

MARCOS GALVÃO – O MDIC pôs em consulta pública as negociações com o Japão e 
a Coreia do Sul, duas das grandes potências industriais do mundo. Foram feitas 

também sondagens e uma aproximação inicial com o Canadá. O fato é que existe da 
nossa parte a disposição de multiplicar frentes de negociação embora nós saibamos 
que a abertura de novas frentes de negociação não depende apenas da vontade do 

Brasil, não é unilateral. Entra o princípio de Garrincha de que é preciso combinar, não 
vou dizer com os russos, mas com o outro lado. Para negociar é preciso dos dois lados. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E quem está disposto a negociar com o Brasil? 

 
MARCOS GALVÃO – O fato é que estamos hoje num mundo em que existe uma 
retração por parte de alguns dos atores em relação à abertura de novas frentes de 

negociação. Bom seria de tivéssemos mais países desejosos de negociar. Temos uma 
agricultura muito competitiva, uma indústria capaz de competir, mas nós não 

imaginamos que possamos iniciar negociações sem que haja um amadurecimento de 
nossas contrapartes.  
 

Sabemos que há interesse em negociar de vários atores. Há uma mensagem básica 
do ex-ministro José Serra que o ministro Aloysio Nunes Ferreira reiterou. A regra do 

jogo é reciprocidade, não há concessões unilaterais. Você faz movimentos 
concessionais nas áreas que você tem interesse defensivo e ele também deseja 
concessões do outro lado. 

http://www.mdic.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://www.apexbrasil.com.br/home/index


 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O Brasil está pronto para fazer concessões? 
Podemos baixar tarifas em troca da redução de barreiras não-tarifárias? 

 
MARCOS GALVÃO – Cada vez mais em negociações internacionais, a questão das 

barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias é um dado chave. Uma vez que o mundo 
é um mundo de tarifas baixas. Em alguns casos de países desenvolvidos as tarifas são 

mais baixas, mas eles têm picos tarifárias, nos quais para mexer eles também querem 
muitas contrapartidas. Outra afirmação que se faz, muitas vezes sem absoluta 
precisão, é de que somos uma economia fechada. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O Brasil não é um país fechado? 

 
MARCOS GALVÃO – Primeiro nós não somos uma economia fechada do ponto de 
vista do investimento. Basicamente a indústria brasileira é em grande parte uma 

indústria multinacional. Dizem que o Brasil é fechado pela relação comércio exterior e 
Produto Interno Bruto (PIB). Se diz que o comércio exterior representa um percentual 

mais baixo do que a média internacional como parte do PIB.  
 
Vale a pena olhar para a participação do comércio exterior do PIB dos Estados Unidos 

e do Japão. Ninguém diz que os Estados Unidos são uma economia fechada e, não 
obstante a participação do comércio exterior no PIB americano é muito menor do que 

a de outros países desenvolvidos. Em geral, países de grande escala territorial e 
populacional, pela força que o mercado interno tem na economia, acabam tendo uma 
correlação comércio exterior PIB menor do que economias de menor dimensão 

demográfica e territorial. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Mas existe um gap entre o PIB brasileiro e sua 
posição do comércio internacional. O Brasil 10ª economia do mundo, mas não 
está nem entre os 20 maiores exportadores. 

 
MARCOS GALVÃO – Isso é outra coisa. Uma coisa é você ser fechado, a outra coisa 

é você não ocupar o espaço que você gostaria de ter no comércio internacional. E 
certamente nós reconhecemos que o Brasil deveria ter uma presença maior no 
mercado internacional. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O Mercosul se tornou um parceiro mais atraente 

com as mudanças nos governos do Brasil e da Argentina? 
 
MARCOS GALVÃO – Essas mudanças facilitam as negociações comerciais. O 

importante é que não há mais o contraste entre o Mercosul, alegadamente 
protecionista, e os países da Aliança do Pacífico, desejosos de se integrar. Hoje há 

uma ampla convergência entre os países do Mercosul e da Aliança do 
Pacífico.  (Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e a Aliança do 

Pacífico é formada por México, Chile, Colômbia e Peru). 
 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Então podemos falar na ampliação dos acordos? 

 
MARCOS GALVÃO – Isso mesmo. O Brasil já tem acordo de liberalização comercial 

com o praticamente todo o conjunto da América do Sul. O comércio estará todo 
liberalizado em 2018 e em alguns poucos casos em 2019.  
 

Resta ampliar o acordo com o México que tem uma cobertura que ainda não está à 
altura das nossas economias e nós estamos buscando outras frentes. Iniciamos 

conversações exploratórias com os países do EFTA (grupo de países europeus que não 
fazem parte da União Europeia). Antes disso, iniciadas há muito tempo, as negociações 
com a União Europeia, que agora ganharam um novo impulso. 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/01/acordo-entre-mercosul-e-bloco-de-paises-europeus-pode-beneficiar-322-produtos-brasileiros-mostra-levantamento-da-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/01/acordo-entre-mercosul-e-bloco-de-paises-europeus-pode-beneficiar-322-produtos-brasileiros-mostra-levantamento-da-cni/


 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E as negociações com a União Europeia? 
Terminamos em 2018? 

 
MARCOS GALVÃO – As ofertas do Mercosul e da União Europeia estão postas na 

mesa. Existe um calendário que tem por objetivo concluir a parte técnica até o final 
do ano. E, ao contrário do que se poderia imaginar num ambiente internacional de 

vozes que defendem posições mais protecionistas, as negociações com a União 
Europeia ganharam um novo impulso. Vislumbro a possibilidade de que marchamos 
para uma conclusão possível no ano que vem. 

 

VÍDEO: Minuto da Indústria destaca que as empresas brasileiras temem 
processos trabalhistas por firmarem contratos de terceirização 

20/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Ausência de regras claras é o principal entrave para contratos de prestação 
de serviços ou fornecimento de bens especializados, diz CNI 

 
A Sondagem Especial: Terceirização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
indica que 67,6% das empresas temem eventuais processos trabalhistas por firmarem 

contratos de prestação de serviços ou fornecimento de bens especializados, 
conhecidos como terceirização, porque no Brasil não existem regras claras para esse 

tipo de parceria. A pesquisa ouviu 2.330 empresas industriais – de transformação, 
extrativas e construção civil –, incluindo pequenas, médias e grandes que contrataram 
serviços terceirizados nos últimos três anos. 

 
Outro destaque da semana é a visita promovida pelo IEL aos Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Rede SENAI, da Petrobras e da Embrapii.  Cinquenta 
representantes de empresas e instituições parceiras do Sistema Indústria puderam 
descobrir como aumentar a competitividade, por meio de soluções e serviços voltados 

à ampliação das estratégias de inovação. 
 

O Minuto da Indústria mostra também outra iniciativa para fortalecer as empresas. 
São os cursos na área de comércio exterior, oferecidos pela CNI, Sebrae e federações 
de indústrias dos estados. As capacitações são para micros e pequenas empresas e as 

orientações são sobre negociação internacional, formação de preço, contratos 
internacionais, planejamento, passo a passo para exportar e prospecção de mercados. 

 
SAIBA MAIS - O Minuto da Indústria é uma produção da Agência CNI de Notícias 
veiculado todas as sexta-feiras. O vídeo traz os principais assuntos que foram 

destaque nna semana sobre a indústria brasileira e internacional. Acompanhe! 
 

Ação pode levar América Móvil a cortar custos trabalhistas 

20/03/2017 – Fonte: Exame  

Um sindicato que representa 60 mil trabalhadores na unidade de telefonia 
fixa da América Móvil, conhecida como Telmex, mostrou oposição às regras 

 

 
 

 
 

 
América Móvil: A reorganização criaria uma nova entidade que poderia contratar novos 
trabalhadores e pagá-los menos do que no contrato existente, disse porta-voz do 

sindicato (Edgard Garrido/Reuters) 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/video-minuto-da-indusatri-destaca-que-as-empresas-brasileiras-temem-processos-trabalhistas-por-firmarem-contratos-de-terceirizacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/video-minuto-da-indusatri-destaca-que-as-empresas-brasileiras-temem-processos-trabalhistas-por-firmarem-contratos-de-terceirizacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/inseguranca-e-principal-entrave-para-a-terceirizacao-diz-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/empresarios-visitam-institutos-senai-de-inovacao-e-planejam-parcerias-em-produtos-e-processos-inovadores/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/inseguranca-e-principal-entrave-para-a-terceirizacao-diz-cni/
http://exame.abril.com.br/negocios/acao-pode-levar-america-movil-a-cortar-custos-trabalhistas/


Cidade do México – As medidas antitruste anunciadas na semana passada para dividir 
a América Móvil e abrir sua rede de telefonia fixa para a concorrência podem ajudar o 
principal provedor de telecomunicações do México a reduzir os custos trabalhistas, de 

acordo com um porta-voz do sindicato. 
 

Um sindicato que representa 60 mil trabalhadores na unidade de telefonia fixa da 
América Móvil, conhecida como Telmex, mostrou oposição às regras. 

 
A reorganização criaria uma nova entidade que poderia contratar novos trabalhadores 
e pagá-los menos do que no contrato existente, disse Eduardo Torres Arroyo, porta-

voz do Sindicato dos Operários Telefônicos do México (STRM). O sindicato ameaçou 
uma greve se as regras não forem alteradas. 

 
“Essa possibilidade existe”, disse Arroyo. “Estamos tentando evitar que isso aconteça.” 
Paula Garcia, porta-voz da América Móvil, se recusou a comentar se os custos 

trabalhistas da empresa poderiam ser reduzidos ou não como resultado das novas 
regras. 

 
O regulador mexicano, o Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), está buscando 
aumentar o acesso à rede de telefonia fixa da América Móvil, enquanto tenta atrair 

capital para a expansão da rede, de acordo com Alexander Elbittar, pesquisador da 
universidade mexicana CIDE especializada em regulação e concorrência. 

 
As regras poderiam acabar beneficiando a América Móvil, em parte liberando-a de 
algumas de suas obrigações com seus trabalhadores, segundo Elbittar. 

 
A América Móvil, que tem negócios em toda a América Latina, viu as receitas 

crescerem em cerca de 9 por cento em 2016. As despesas, no entanto, subiram quase 
15 por cento. 
 

Francisco Hernandez Juarez, líder do STRM, disse à Reuters que a América Móvil pediu 
a regra, mesmo com a oposição pública da empresa. 

 
“Esta ordem vem do regulador”, escreveu Garcia via e-mail. O IFT se recusou a 
comentar. 

 
Elbittar disse que é comum um regulador traçar uma regra em consulta com os 

negócios que afetará. 
 
“Os reguladores não são empresários, e eles não estão cientes de todas as sutilezas”, 

disse ele. 
 

Escassez de talentos reduz trabalho qualificado na América Latina 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A baixa qualificação dos profissionais ajuda a explicar a falta de trabalhos sofisticados 

na América Latina.  
 

Estudo realizado pelo CAF, banco de desenvolvimento da região, mostra que 4 em 
cada 10 trabalhos em grandes cidades latino-americanas exigem baixos níveis tanto 
de habilidades cognitivas quanto de socioemocionais.  

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/america-movil
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1867793-escassez-de-talentos-reduz-trabalho-qualificado.shtml


 
Estão incluídas nessa lista ocupações como auxiliar de escritório, trabalhadores de 
chão de fábrica e profissionais da área de limpeza.  

 
Na outra ponta, os empregos que demandam muitas habilidades cognitivas e 

socioemocionais –como médicos, engenheiros e diretores- representam apenas 18% 
do total na América Latina.  

 
Segundo o economista Naercio Menezes Filho, do Insper, a escassez de talentos entre 
a população ajuda a explicar essa situação.  

 
"Se tivéssemos jovens com melhor formação, teríamos mais empreendedores, mais 

inovação e, com isso, melhores empregos", afirma.  
 
"Por isso, a preocupação com a educação tanto no Brasil quanto na América Latina é 

tão urgente", diz.  
 

Para a economista Dolores de la Mata, uma das responsáveis pelo estudo do CAF, o 
baixo nível de habilidades na população é, de fato, uma barreira à criação de empregos 
mais qualificados.  

 
Mas, segundo ela, a leitura invertida da situação também é verdadeira:  

 
"Empregos pouco qualificados não contribuem para a acumulação de habilidades ou 
até deterioram as habilidades dos trabalhadores".  

PRIMEIRO EMPREGO  
O estudo do CAF indica que a qualidade do primeiro emprego de um jovem tem 

impacto sobre as habilidades que ele desenvolverá para o mercado de trabalho.  
 
"Indivíduos que entram no mercado pelo setor informal são menos propensos a 

conseguir, mais tarde, empregos que oferecem treinamento", afirma de la Mata.  
 

A pesquisa mostra que, além do mercado de trabalho, a escola e as famílias são 
cruciais para o desenvolvimento de crianças e jovens.  
 

De acordo com Marco Gregori, dono dos colégios Anhembi-Morumbi (São Paulo) e 
Anchieta (São Bernardo do Campo, no ABC paulista) -que buscam desenvolver 

habilidades como empreendedorismo e capacidade de cooperação-, há muita 
resistência entre pais e, principalmente, entre professores à adoção de métodos de 
ensino mais inovadores.  

 
"Se isso continuar, a educação formal vai acabar perdendo totalmente o valor para o 

mercado de trabalho."  
 

Novas contratações no país miram jovens para pagar menos 

20/03/2017 – Fonte: CIMM 
 

Empresas voltaram a contratar no Brasil, mas estão preferindo profissionais 
mais jovens para poder pagar salários mais baixos. 
 

Depois de três anos, a Bollhoff, multinacional alemã fabricante de peças de fixação 
para a indústria automotiva e de máquinas agrícolas, voltou a contratar. 
 

Desde o final de 2016 até agora, a companhia ampliou em 10% o quadro de 
funcionários, principalmente de nível operacional, e planeja mais admissões até 

meados do ano. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15349-novas-contratacoes-no-pais-miram-jovens-para-pagar-menos


“Voltamos a contratar por causa do aquecimento da demanda”, diz o presidente, Flávio 
Silva. Ele explica que a procura das peças que produz cresceu 15% pelo setor agrícola 
e em torno de 30% pelo segmento automotivo destinado à exportação. 

 
Mas ele ressalta que há muita cautela na retomada das admissões. “Há um 

questionamento muito grande sobre a real necessidade de se contratar”, diz o 
executivo. 

 
Para dar conta do aumento da demanda por seus produtos, a empresa investiu em 
máquinas e decidiu ampliar o quadro de funcionários, apostando em profissionais 

muito jovens, estudantes, porque é mais fácil ajustar o salário. 
 

A “juniorização” dos contratados, isto é, a admissão de profissionais mais jovens e 
menos experientes por um custo menor, é uma alternativa para não sofrer tanto com 
as alterações no cenário da economia que possam ocorrer mais à frente. 

 
O estudante do quarto ano de engenharia de produção Marcelo Clemente Pereira, de 

26 anos, por exemplo, começou como estagiário na área de manufatura da empresa 
no meio do ano passado e, em outubro, foi contratado para o departamento de 
compras. “Em quatro meses fui de estagiário a efetivo. Não achei que seria tão rápido”, 

diz Pereira. 
 

Orgulhoso da nova função, ele explica que é responsável pelas compras de 
ferramentas da empresa. “Estou basicamente no coração da fábrica. Se o meu trabalho 
não for bem feito, a gente não consegue produzir.” Pereira, que estudou um ano e 

meio na Austrália e vai concluir o curso de engenharia no fim de 2018, ocupa o cargo 
de analista industrial, mas, na prática, está ligado diretamente à engenharia da 

fábrica. 
 
Como estagiário, ganhava entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil, e agora recebe cerca de R$ 3 

mil. Mas sonha melhorar o salário quando concluir o curso. O piso de um engenheiro 
recém-formado, segundo ele, é de R$ 4,5 mil. 

 
Ricardo Basaglia, diretor executivo da Michael Page, consultoria inglesa especializada 
em recrutamento de média e alta gerência, explica que, nas novas contratações feitas 

nos últimos meses, inicialmente, são oferecidos salários entre 20% e 30% menores. 
“Mas depois as empresas conseguem efetivamente contratar com redução de 15% nos 

salários, em média.” No entanto, nas contas de Silva, da Bollhoff, essa economia pode 
chegar a 30%. 
 

Nariz 
Antes mesmo de os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) de fevereiro, divulgados nesta quinta-feira, 16, Basaglia, da Michael Page, 
havia detectado alguma reação nas contratações. 

 
“No primeiro trimestre, a demanda por contratação colocou o nariz para fora d’água”, 
diz. 

 
Nas suas contas, a procura por profissionais aumentou 20% neste início de ano em 

relação a igual período de 2016, e as contratações efetivadas cresceram 7% na mesma 
base de comparação. A reação aconteceu após 18 meses seguidos de queda nas 
admissões na comparação anual. 

 
Basaglia explica que 90% das contratações são voltadas à substituição de funcionários 

e apenas 10% à abertura de novos postos de trabalho. “As novas contratações são de 
profissionais mais qualificados para buscar melhores resultados. É uma evolução 
natural do mercado.” 



Segundo o pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
Eduardo Zylberstajn, os primeiros sinais de retomada do emprego com carteira 
assinada apareceram já em janeiro. 

 
“Foi o primeiro mês, depois de exatos dois anos, que o número de admissões 

registradas no Caged aumentou em comparação com o mesmo mês do ano anterior”, 
diz o economista. 

 
‘Efeito alento’ 
Apesar da melhora gradual, com o saldo positivo na geração de empregos em fevereiro 

pelo Caged, o economista da LCA Consultores, Fábio Romão, disse, em entrevista, que 
a taxa de desemprego deve continuar crescendo. 

 
Por que o sr. diz que a taxa de desemprego deve continuar subindo? 
Ao mesmo tempo que teremos um crescimento da renda e uma recuperação da 

ocupação, o desemprego vai continuar aumentando porque a força de trabalho vai 
crescer com mais intensidade. As pessoas vão perceber que a empregabilidade 

melhorou e, principalmente, a renda. Com isso, mais gente sairá à procura de trabalho. 
O desemprego vai continuar subindo por causa do “efeito alento”. 
 

Há sinais de “brotos verdes” no mercado de trabalho? 
Parece que sim. Demoraram a aparecer, mas ainda são brotinhos. É um sinal de que 

está começando a mudar o quadro do mercado de trabalho. Claro que há a ressalva 
da taxa de desemprego. Se o farol for só esse, vamos ficar em depressão. Temos de 
olhar para o emprego e para a renda. 

 

Dificuldade em persistir em tarefas e fazer contas limita salário no Brasil 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
Os brasileiros e os vizinhos latino-americanos sofrem de profunda escassez de 

habilidades valorizadas no mercado de trabalho, como a capacidade de fazer contas e 
de persistir em tarefas.  

 
É o que mostra estudo do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) que 
mensurou o grau de desenvolvimento das características que contribuem para o 

sucesso individual e o crescimento econômico entre os trabalhadores da região.  
A pesquisa, feita em dez cidades, incluindo São Paulo, revela que, mesmo entre 

aqueles com ensino superior, a capacidade de fazer contas simples -que tem grande 
efeito sobre salários- é limitada.  
 

Só 40% dos paulistanos com curso superior conseguem calcular quanto um artigo que 
custa 2/3 de seu preço original valia inicialmente. Na média da região, o nível de acerto 

foi de 53% entre indivíduos com ensino superior.  
 
"Esses resultados mostram que o problema de acumulação de habilidades é 

generalizado, embora seja mais sério para indivíduos com menor nível 
socioeconômico", diz a economista Dolores de la Mata, uma dos coordenadores do 

estudo do CAF.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1867789-dificuldade-em-persistir-em-tarefas-e-fazer-contas-limita-salario-no-brasil.shtml


A pesquisa -que será apresentada nesta segunda (20) no Insper- busca avaliar três 
conjuntos de habilidades. Um deles -no qual a capacidade de fazer contas está 
incluída- abrange as habilidades cognitivas, associadas ao conceito de inteligência.  

 
O outro cobre as chamadas competências socioemocionais, que são características 

pessoais como perseverança, empatia e a capacidade de se recuperar de problemas.  
Um terceiro grupo inclui o desenvolvimento físico, que está muito ligado à saúde.  

 
Pesquisas realizadas para países desenvolvidos têm medido o impacto dessas 
habilidades na vida das pessoas.  

 
O estudo do CAF tenta mensurar esses efeitos para a América Latina como um todo. 

Análises já feitas na região normalmente se restringiam a casos individuais de países. 
Os resultados mostram que algumas habilidades têm grande impacto na renda dos 
latino-americanos.  

 
Profissionais com habilidades numéricas um "degrau" (ou desvio padrão) acima da 

média têm salários 8,4% maiores. O cálculo desconta os efeitos de outros fatores 
como gênero, escolaridade e nível socioeconômico.  
 

Em segundo na lista das habilidades com impacto sobre a renda vem a tolerância ao 
risco (7,5% a mais para cada "degrau" acima da média) e, depois, as habilidades 

físicas (5,9%). Em quarto, a persistência (5,4%), característica também escassa entre 
brasileiros e latino-americanos.  
 

Para não ficar parado, profissional deve criar seu plano de carreira 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Desempenhar bem uma função hoje não é garantia de sucesso no futuro. É preciso 
continuar se aprimorando, porque ficar parado no trabalho é o mesmo que andar para 

trás. É o que afirmam especialistas em vida profissional.  
 

"A carreira deve ser encarada como uma escada rolante que só desce. Para conseguir 
subi-la, não dá para parar. É preciso estar em aprendizado constante", diz José 
Augusto Minarelli, CEO da consultoria Lens & Minarelli.  

 
Segundo o especialista, o processo de renovação é cíclico. Entra-se em uma nova área 

ou posição, vêm os desafios, que levam ao desenvolvimento, e, então, chega a 
estabilidade e a rotina.  
 

Enquanto uns tomam a iniciativa de começar um novo ciclo, outros permanecem em 
piloto automático. "A tendência humana é se acomodar no que conhece bem, mas 

quem faz sempre mais do mesmo involui", afirma ele.  
 

Ficar um pouco na zona de conforto pode ser bom para consolidar o conhecimento e 
gerar menos estresse, na opinião de Beatriz Maria Braga, professora de Gestão de 
Pessoas da FGV-EAESP.  

 
"O problema é quando a pessoa estaciona", afirma. "A luz amarela deve acender ao 

começar a perceber que não há mais nada a aprender onde está."  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2017/03/1867592-para-nao-ficar-parado-profissional-deve-criar-seu-plano-de-carreira.shtml


 
 

Daniela Veiga, 42, profissional de marketing, na sede da farmacêutica Boehringer 

Ingelheim, em São Paulo 
 

Desde cedo, essa é a máxima de William Gomes, 30, gerente regional de vendas do 

portal imobiliário VivaReal. Aos 19 anos, ele iniciou a carreira como representante 
comercial de pequenas marcas de roupas e calçados.  
 

Depois de um ano, quis ampliar sua área de atuação. Mandou currículo para mais de 
150 empresas, sem sucesso. Ao perguntar a uma recrutadora, descobriu que o entrave 

era a ausência de graduação -ele tinha apenas um curso de tecnólogo. Guardou 
dinheiro para estudar e entrou em marketing na USP.  
 

Começou como estagiário em uma consultoria de vendas. Após quatro meses, pediu 
para assumir mais tarefas e, em pouco tempo, se tornou consultor júnior.  

 
E viu que, além de cuidar da parte de planejamento das empresas, queria participar 
da execução dos projetos. "Eu sabia como iria ser o começo, o meio e o fim de cada 

cliente. Isso me impulsionou a mudar", conta William.  
 

Em 2012, entrou como executivo de vendas no VivaReal, uma start-up à época. Desde 
então, já passou por diferentes setores e funções.  
 

Hoje, comanda um time de 30 vendedores e três gerentes. "As pessoas esperam um 
plano de carreira feito pela empresa, mas quem tem que cuidar dela é você", diz.  

 
Adriana Gomes, professora de Gestão de Carreiras na pós-graduação da ESPM, 
concorda. "O comodismo vem de aguardar que a empresa dê o primeiro passo", 

afirma.  
 

Para ela, não se deve esperar ficar insatisfeito para começar a se planejar."A 
atualização, com cursos e treinamentos, deve ser constante."  
 

TEMPO DE CASA  
Se no passado o profissional que ficava décadas numa mesma empresa era valorizado, 

hoje ele pode ser visto como acomodado e com pouca variedade de vivências.  
 

Isso até é verdade à medida que o funcionário se sente entediado, não encontra 
possibilidade para novos desafios dentro da organização e tem medo de procurar uma 
colocação fora dali.  

 
Porém é possível se reinventar dentro da mesma casa. "Estabilidade é diferente de 

comodismo", afirma a psicóloga Myrt Cruz, professora da PUC-SP.  
 
"Já vi pessoas que quiseram deixar a empresa depois de três meses porque não 

haviam sido promovidas", afirma. "É preciso tempo para criar engajamento e solidez."  



Profissional de marketing, Daniela Veiga, 42, se encontrou no ramo farmacêutico. Há 
sete anos trabalha na Boehringer Ingelheim e, antes disso, ficou 12 anos em outra 
companhia do setor.  

 
Nesse período, ela já atuou no marketing de medicamentos de diferentes áreas. Em 

2014, se tornou líder global de um produto na Alemanha, sede da Boehringer. Há 
quase um ano, voltou para o Brasil para assumir um novo departamento.  

 
"Fiquei um bom tempo nas duas empresas, mas nunca permaneci muito tempo na 
mesma função. Tem gente que pode passar por dez lugares diferentes e executar 

exatamente a mesma tarefa em todos", afirma.  
 

*  
NO CONTROLE 
 

Veja dicas para sair da zona de conforto  
INOVAÇÃO 

Sempre há um jeito diferente de desempenhar a mesma tarefa. Não se acomode em 
repetir procedimentos e entregar o mínimo esperado. Esteja aberto para novidades  
 

APRIMORAMENTO 
Não espere que a empresa crie um novo treinamento para você voltar a estudar. Com 

o tempo, os conhecimentos da faculdade são esquecidos ou superados  
 
PLANEJAMENTO 

Pense em onde quer estar daqui alguns anos e pesquise o que é necessário para atingir 
seu objetivo. Trace metas de curto e longo prazo  

 
MUDANÇA 
Não espere ficar insatisfeito para mudar. Se perceber que só irá repetir tudo o que 

aprendeu é melhor buscar novas possibilidades dentro ou fora da empresa  
 

ADAPTAÇÃO 
Procure conhecer bem a função ou área da empresa para qual quer mudar. Mostre 
interesse e capacidade para assumir novos desafios  

 
TRANSIÇÃO 

Se não vê perspectivas na empresa, acione sua rede de contatos e comunique o desejo 
por uma nova colocação. Seja claro sobre suas expectativas e competências  
 

Produção de aço bruto cresce 9,5% no 1º bimestre 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A produção brasileira de aço bruto somou 5,4 milhões de toneladas no acumulado dos 

dois primeiros meses de 2017, o que representa um aumento de 9,5% quando 
comparada com o mesmo período de 2016. Em relação aos laminados, a produção de 
3,5 milhões de toneladas equivale a um acréscimo de 4,9% comparativamente aos 

mesmos meses de 2016.  
 

Nos dois primeiros meses de 2017, as vendas internas acumularam 2,5 milhões de 
toneladas, apresentando queda de 1,2% em relação a 2016. O consumo aparente 
nacional (produção nacional mais importações menos exportações) de produtos 

siderúrgicos foi de 2,8 milhões de toneladas no primeiro bimestre de 2017. 
Comparando com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 5,5%.  

 
As importações cresceram 91,7% no acumulado de janeiro e fevereiro de 2017, 
comparativamente ao mesmo período do ano anterior, totalizando 370 mil toneladas. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-de-aco-bruto-cresce-95-no-1-bimestre/


Esse volume resultou em US$ 306 milhões, uma alta de 33,6% na mesma base de 
comparação.  
 

As exportações atingiram 2,4 milhões de toneladas e valor de US$ 1,1 bilhão nos dois 
primeiros meses de 2017, crescimento de 19,4% em volume e de 51% em valor.  

 
Em fevereiro de 2017, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,6 milhões de 

toneladas, representando um aumento de 5,7% frente ao mesmo mês de 2016. Já a 
produção de laminados foi de 1,7 milhão de toneladas, mesmo volume de fevereiro de 
2016.  

 
O consumo aparente, em fevereiro de 2017, registrou 1,4 milhão de toneladas, 2,5% 

maior que o mesmo mês de 2016. As vendas internas apresentaram queda de 3,0% 
contra fevereiro de 2016, registrando o volume de 1,2 milhão de toneladas.  
 

As importações de fevereiro de 2017 cresceram 83,0% em volume e 25,5% em valor 
em relação ao mesmo período de 2016, registrando 161 mil toneladas e US$ 133 

milhões. As exportações, com 1,2 milhão de toneladas e US$ 556 milhões, cresceram 
10,1% em volume e 50,7% em valor, contra o mesmo mês de 2016. 
 

Caixa reforça crédito para motocicletas 

20/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Responsável por 25% dos financiamentos de motos no País – dado que inclui o banco 
Pan, no qual a instituição tem o BTG Pactual como sócio -, a Caixa Econômica Federal 

lançou ontem uma linha especial de crédito para motocicletas com juros de 1,75% ao 
mês e prazo de até 60 meses. Disponível a correntistas do banco, a linha cobre até 

90% do valor do produto.  
 
A expectativa de representantes do setor é que as condições de crédito sejam 

acompanhadas pelos concorrentes da Caixa e ajudem a tirar o mercado do atoleiro. A 
produção de motos no Brasil, que chegou a superar 2 milhões de unidades em 2011, 

caiu para menos de 1 milhão em 2016, regredindo ao patamar de 14 anos atrás.  
 
A escassez de crédito e a seletividade bancária, agravadas pela perda de confiança 

dos consumidores, são apontadas por executivos entre os principais motivos da 
derrocada nas vendas.  

 
“O que estamos comemorando aqui é o momento de virada do setor. Essa é a 
expectativa”, disse Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, entidade que 

representa as montadoras de motos, durante evento de anúncio do convênio com a 
Caixa, realizada em uma do banco em São Paulo. 

 

Antes restrito a carros de luxo, piloto automático chega a modelos compactos 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Entre funcionalidades e botões que hoje parecem arcaicos, a versão mais equipada do 

Chevrolet Omega 1993 trazia pela primeira vez em carros nacionais um comando que 
é parte fundamental do futuro dos automóveis: o "cruise control", controlador de 

velocidade de cruzeiro.  
 
O equipamento, também conhecido como piloto automático, é a base dos sistemas de 

condução autônoma. Ele permite que o veículo mantenha a velocidade sem que o 
motorista precise pisar no pedal do acelerador.  

 
Antes restrito a carro de luxo –o Omega custaria hoje o equivalente a R$ 165 mil–, o 
controlador de velocidade já equipa modelos compactos produzidos no país.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/caixa-reforca-credito-para-motocicletas/
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/03/1867612-antes-restrito-a-carros-de-luxo-piloto-automatico-chega-a-modelos-compactos.shtml


Montadoras não revelam o quanto um determinado item é procurado, mas o retorno 
dos clientes mostra que o "cruise control" já é considerado um diferencial.  
 

Uma queixa comum dos clientes na rede Renault, de acordo com revendedores, é a 
ausência do piloto automático na versão GT Line do Sandero (R$ 55.9 mil)– o item 

está disponível apenas na versão Dynamique, que custa R$ 54,3 mil. Ambos têm motor 
1.6 16V flex (118 cv).  

 
A montadora de origem francesa oferece também o Logan com "cruise control" por a 
partir de R$ 57,3 mil.  

 
Na Volkswagen, até o Gol pode trazer o controlador em sua opção mais completa, 

Highline. O hatch equipado com o item tem motor 1.6 8V flex (104 cv) e preço que 
começa em R$ 60,6 mil.  
 

Entre os carros automáticos, o modelo mais em conta equipado com controlador é o 
Toyota Etios 1.5 XS (107 cv), vendido a R$ 56 mil.  

 

 

Divulgação 

 

 

Modelos mais simples, como o Renault Logan, podem ser equipados com o 

controlador de velocidade 
 

ACELERA E FREIA  

Nos modelos mais evoluídos –e caros– da VW, o piloto automático recebe uma função 
adicional: o ACC (sigla em inglês para controle adaptativo de velocidade). Por meio de 

sensores, o carro acompanha o ritmo do trânsito, acelerando ou freando quando 
necessário, sem intervenções do motorista. 
  

No hatch Golf, o ACC faz parte de um pacote de opcionais que faz a versão 1.4 turbo 
(150 cv) custar R$ 121,8 mil.  

 
"É uma tecnologia bastante procurada pelos clientes, que traz mais conforto e, 
principalmente, segurança. Nas marginais, você liga o piloto automático sem se 

preocupar com o excesso de velocidade", afirma Joas Fritz, supervisor de marketing 
de produto da Volkswagen.  

 
Contudo, o motorista não pode deixar de acompanhar o velocímetro. O sistema não é 
à prova de falhas, e a velocidade gravada no equipamento tende a aumentar em 

descidas longas. Montadoras como a Fiat fazem esse alerta nos manuais do 
proprietário de seus carros equipados com piloto automático.  

 
O empresário Hugo Henrique Baptista, 41, que faz viagens constantes de carro entre 
Rio e São Paulo, lembra de outro problema: o motorista pode se distrair e não observar 

as mudanças na velocidade máxima permitida ao longo do percurso. A situação expõe 
o condutor a multas.  

 



Em um futuro próximo, sensores que leem placas (já existentes em carros da Volvo) 
ou interpretam informações via GPS conseguirão se adaptar às variações de velocidade 
da via. Será mais uma etapa rumo à automatização completa de veículos, que ainda 

tem muito a evoluir.  
*  

CONTROLE REMOTO 
Conheça algumas características do piloto automático automotivo  

 

Divulgação 

 

 

Piloto automatico do Toyota Etios 

De um lado ou de outro 
Cada carro tem um tipo diferente de acionamento. Modelos Toyota trazem uma 

pequena haste à direita do volante, enquanto carros compactos da Volkswagen 
colocam o item à esquerda. A tendência atual é instalar os botões no volante  
 

De olho no velocímetro 
O motorista precisa manter a atenção nos limites da via mesmo se o piloto automático 

estiver acionado. A velocidade do veículo pode aumentar em descidas devido à 
inclinação da pista, ultrapassando a velocidade inicialmente programada  
 

Mais velocidade 
Não há problema caso o motorista precise acelerar mais para concluir uma 

ultrapassagem com o piloto automático acionado. Após a manobra, basta tirar o pé do 
pedal para que a velocidade programada retorne gradativamente  
 

PRINCIPAIS COMANDOS  
 

Set 
Define a velocidade desejada pelo motorista na via. Em geral, é possível programar 
valores a partir de 40 km  

 
"+" e "-" 

Permitem que, por meio de toques na haste ou nos botões do sistema, o condutor faça 
um ajuste fino da velocidade desejada  
 

Res ou Resume 
Se o motorista pisar no freio, o sistema é desativado automaticamente. O comando 

"resume" faz o carro voltar gradativamente à velocidade programada anteriormente 
sem que seja preciso pisar no acelerador  
 

ACC 
Sigla em inglês para "controle adaptativo de velocidade de cruzeiro". Carros equipados 

com esse sistema têm sensores que detectam a velocidade do carro que vai à frente 
e ajustam o ritmo de viagem do veículo com acelerações ou frenagens automáticas  

 
PIONEIRO 
O primeiro carro produzido em série equipado com um sistema de piloto automático 

foi o Chrysler imperial, em 1958  
 

 
 



Importadoras esperam para 2018 fim de sobretaxa a carros 'estrangeiros' 

20/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Divulgação 

 

 

As importadoras de automóveis estão mais interessadas na próxima etapa do 
programa Inovar-Auto do que as que já produzem no Brasil.  

 
Previsto para ter início em 2018, a nova fase das regras que regem a indústria 
automotiva poderá por fim à sobretaxa no IPI (imposto sobre produtos 

industrializados) que encarece automóveis que vêm de fora do Mercosul.  
 

Com a reabertura aos modelos feitos no exterior, em 1990, gente graúda chegou ao 
país. Desde então, as montadoras vivem as tantas emoções de um mercado pouco 
afeito a contratos de longo prazo e, ainda assim, apetitoso. O Brasil está entre os 

países que mais têm veículos de marcas diferentes à venda.  
 

O lado mais fraco da história é hoje representado pela Abeifa, associação dos 
importadores. A entidade descaracterizou-se ao longo do tempo, e hoje reúne algumas 
empresas que já montam veículos por aqui, como BMW, Chery, Land Rover e Suzuki. 

São tecnicamente nacionais, embora a maior parte dos componentes venha de fora.  
 

Em 2011, os estrangeiros começaram a incomodar. Chineses pareciam ameaça real à 
produção local, bem como sul-coreanos. Em setembro daquele ano, o então ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a sobretaxa que deu origem às cotas 

proporcionais de hoje.  
 

Grosso modo, importadoras podem trazer até 4.800 veículos sem sofrer com a 
incidência dos 30 pontos percentuais sobre o IPI –vale lembrar que há também os 

35% do imposto de importação. Em tempos de vendas em baixa, ninguém se arrisca 
a extrapolar a cota, fazendo os negócios minguarem.  
 

As 18 empresas filiadas à Abeifa amargam uma queda de 44,5% nas vendas na 
comparação entre o primeiro bimestre de 2017 e igual período em 2016. Venderam 

3.631 veículos, uma fração do que foram em um passado não tão distante.  
 
Agora fazem caravanas à Brasília à espera de um alívio. O pedido da vez é a liberação 

–sem sobretaxa– das cotas não utilizadas em 2016. A pressão busca também garantir 
que a tributação seja realmente menos severa em 2018.  

 

Toyota refina versão 2018 do Corolla 

20/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
O Toyota Corolla, sedã médio líder do mercado brasileiro, que domina acima de 40% 

do segmento e em 2016 foi o quinto carro mais comprado do País (64.740 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eduardosodre/2017/03/1867601-importadoras-esperam-para-2018-fim-de-sobretaxa-a-carros-estrangeiros.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25490/toyota-refina-versao-2018-do-corolla-


emplacamentos), três anos após sua última renovação ganhou cara nova e sistemas 
de segurança ativa, incluindo controle de estabilidade e tração (ESC) e sete airbags 
de série em todas as versões. A Toyota fez um bom trabalho de refinamento visual 

em seu campeão global de vendas, fabricado em 16 plantas no mundo (inclusive no 
Brasil desde 1998) e vendido em 150 países – foram 1,31 milhão de unidades em 

2016.  
 

Sem mudar demais, o afilamento de traços na grade e faróis dianteiros dá ao Corolla 
2018 um “olhar focado”, bastante arrojado e futurista, além de melhorar a 
aerodinâmica com uma “cunha” mais pontuda.  

 
O modelo que chegou esta semana às concessionárias da marca no Brasil agora tem 

a mesma aparência do Corolla à venda na Europa e Japão há cerca de nove meses – 
nos Estados Unidos o carro é mais simples, uma opção de compacto popular nos 
padrões norte-americanos, com acabamento simples.  

 
Por aqui, o conceito é oposto, de carro de luxo, com acabamento mais requintado, 

incluindo bancos e volante revestidos em couro e painel espumado para todas as 
quatro versões de topo, além de motorização mais potente do que em outros mercados 
– o powertrain continua sendo o motor 1.8 de 144 cavalos para a versão mais barata 

(GLi) ou o 2.0 de 154 cv para as demais versões, com câmbio automático CVT que 
simula sete velocidades ou manual de seis marchas apenas disponível no GLi 1.8.  

 
ACABAMENTO SUPERIOR E PREÇOS MAIS ALTOS 
 

 
O afilamento do design dianteiro confere “olhar focado” ao Corolla 2018 

 
Com a opção por mais sofisticação, os preços também são luxuosos: R$ 90.990 (GLi), 

R$ 99.990 (XEi), R$ 108.990 (XRS) e R$ 114.990 (Altis). Há também a raramente 
vendida opção GLi com câmbio manual de seis marchas, por R$ 69.690, com bancos 
de tecido e sem sistema de áudio. Por este mesmo valor e acabamento, a Toyota 

oferece o GLi com câmbio CVT para pessoas com deficiência física.  
 

O valor pedido pela versão mais vendida do Corolla, a XEi, está R$ 3 mil acima do que 
constava na tabela anterior, mas a Toyota alega que deveria estar R$ 7 mil mais caro 
com todos os equipamentos que recebeu, citando o ESC, airbags, central multimídia 

com tela de sete polegadas com navegação e câmera de ré, tela central do quadro de 
instrumentos em TFT colorida, destravamento e acionamento do motor por 

aproximação da chave (smart entry), luzes diurnas de LED (DLR), piloto automático 
de velocidade (cruise control), comandos no volante e rodas de liga leve de 17 
polegadas.  

 
Este argumento para elevar preços é pouco convincente, já que o preço pago pela 

montadora nesses equipamentos todos é tratado como segredo de estado. O que se 
sabe de fato é que, por sem bem equipado, o Corolla nacional tem boa quantidade de 
componentes importados, cerca de 33% deles vêm de fora, incluindo a toda a 

eletrônica, motores e transmissão CVT, tudo pago em dólar caro.  
 



“O Corolla 2018 reforça os conceitos incorporados ao modelo em 2014, não ficamos 
parados e continuamos a evoluir com seu projeto, mas ele mantém a mesma 
confiabilidade e o melhor custo-benefício da categoria”, garante Vladimir Centurião, 

diretor de planejamento de produto e marketing da Toyota do Brasil. “Esse é o segredo 
do sucesso do Corolla em tantos mercados”, destaca.  

 

 
No interior o Corolla tem acabamento caprichado, de carro premium 

 
Não que o Corolla possa ser considerado um carro barato, mas é fato que o modelo 
entrega mais do que outros carros na mesma faixa de preço acima dos R$ 100mil ou 

até superior.  
 

O acabamento externo e interno é bastante bem cuidado, o interior tem a mesma 
sofisticação de muitos automóveis premium com muito couro e portas e painel 
emborrachados. O conforto acústico é exemplar: com os vidros fechados quase nada 

se ouve do lado de fora. A dirigibilidade é pouco esportiva mas muito segura, suave e 
confortável, graças à dinâmica equilibrada da suspensão macia e bem ajustada.  

 
Para além disso, o Corolla 2018 reponde à principal crítica do modelo lançado em 
2014: agora ele tem um eficiente controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração 

(TRC), que torna o carro à prova de deslizes, derrapagens ou capotamentos em curvas 
mal tomadas ou mudanças bruscas de direção – algo que a maioria dos carros desse 

valor no Brasil não têm e nem por isso são mais baratos.  
 
O dispositivo aumenta substancialmente a segurança e já é obrigatório em países da 

Europa, América do Norte e Japão, onde consumidores são mais bem tratados, mas 
aqui só será após 2020. O pacote de segurança ativa do Corolla também inclui, em 

todas as versões, sete airbags (frontais, laterais, cortinas e para o joelho do 
motorista), cintos de segurança dianteiros com pré-tencionador e sistema de 
assistência de partida em rampa.  

 
“Não somos perfeitos, mas ouvimos as críticas para melhorar e estamos corrigindo 

isso agora”, reconheceu Steve St. Angelo, CEO da Toyota América Latina. O vice-
presidente executivo da companhia no Brasil, Miguel Fonseca, justificou: “Não 
incluímos antes o ESC porque não era possível mudar o projeto anterior, precisamos 

esperar a mudança do modelo.”  
 

Após a renovação, a estimativa é vender cerca de 60 mil Corolla este ano, o suficiente 
para manter a liderança entre os sedãs médios com domínio acima dos 40% das 
vendas do segmento, ainda que com volume pouco abaixo dos quase 65 mil vendidos 

em 2016.  
 

“Isso ocorre muito mais em função do encolhimento do segmento, com clientes que 
estão migrando para os SUVs”, explica Fonseca. Por outro lado, o principal concorrente 

do Corolla, o Honda Civic, lançado completamente renovado em sua décima geração 
no meio do ano passado, não parece ameaçar o sedã da Toyota.  
 

“Como tem maior diversificação de produtos em uma só fábrica (Sumaré, SP), o 
concorrente tem limitação de produção que nós não temos (em Idaiatuba, SP, que só 

produz o Corolla)”, avalia o executivo. “Acho que a renovação do Corolla chega em 
bom momento para sustentar sua posição.” 



 
CONFRONTO CLÁSSICO X MODERNO 
Ao completar 50 anos, com 11 gerações e 44 milhões de unidades vendidas desde 

1967, o Corolla deixou de ser um sedã sem graça e em sua história mais recente foi 
ganhando design com apelo mais emocional e moderno, sem, no entanto, perder a 

sobriedade.  
 

Com isso, a Toyota quer manter os clientes já fiéis há décadas à reconhecida 
confiabilidade do modelo, ao mesmo em que tenta atrair os mais jovens. Com isso, 
segundo o monitoramento da fabricante, a faixa etária média dos donos de um Corolla 

vem mudando: até dez anos atrás, o comprador típico era um homem acima dos 50 
anos, hoje o carro atrai homens de 40 a 60 anos.  

 
“Gostamos dos titios, não queremos perder o cliente tradicional, mas também 
queremos expandir a base de clientes”, diz Centurião. “O que faz do Corolla um 

sucesso de vendas é justamente esse aumento de base”, acrescenta Fonseca.  
 

Exemplo claro do confronto clássico x moderno em disputa no Corolla é a adoção das 
rodas de liga leve de 17 polegadas calçadas com pneus mais largos e de baixo perfil 
(215/50), que agora equipam todas as versões mais caras do sedã com motor 2.0 

(Altis, XRS e XEi). Elas dão aspecto mais esportivo ao carro, mas reduzem conforto ao 
transmitir as irregularidades da via ao interior com maior “dureza”.  

 
Por isso a engenharia da Toyota precisou retrabalhar a suspensão da versão 2018 do 
Corolla, com elevação de 5 milímetros e reposicionamento das molas, e recalibrou a 

direção elétrica, para que o modelo não perdesse a suavidade buscada nesse tipo de 
carro pelos clientes tradicionais. Com a mesma intenção, a isolação acústica também 

foi reforçada.  
 

 
Versão XRS, com elementos visuais esportivos, agora é membro fixo da gama 
Corolla 
 

Ainda de olho no público mais jovem, a Toyota relançou como parte fixa da gama a 
versão XRS, disponível só nas cores branca ou preta e com alguns elementos visuais 

para realçar a esportividade, como aerofólio traseiro com luz de freio em LED, ponteira 
do escapamento cromada e saias laterais, frontal e traseira, além de faróis de LED.  
 

O Corolla XRS foi lançado como série especial em 2012, quando vendeu 8,8 mil 
unidades, acima das expectativas. “Foi um sucesso e por isso decidimos incorporar 

esta opção definitivamente”, explica Centurião.  
 
E para quem quer um pouco mais de sofisticação e pagar bem mais caro pela versão 

Altis, topo de gama, incorpora ao Corolla ar-condicionado digital com dupla zona de 
regulagem de temperatura, faróis de LED, banco do motorista com ajustes elétricos, 

sensor de chuva para acionamento automático dos limpadores de para-brisa e 
acabamento interior de couro na cor palha.  
 

No entanto, a motorização de todas as versões segue com bem comportados 
propulsores aspirados, sem intenção de incluir na gama uma opção com 

sobrealimentação, como já faz boa parte dos concorrentes na categoria. “Existe o 
Corolla 1.2 turbo na Europa, mas não temos intenção de trazer um motor turbo para 



o Brasil, as opções atuais 1.8 e 2.0 Dual VVTi (duplo comando variável de válvulas) 
são bastante econômicas e adequadas para o País”, afirma Miguel Fonseca. Ele lembra 
também que a Toyota não faz grandes apostas nessa linha, pois a intenção é que até 

2050 todos os seus carros vendidos no mundo sejam híbridos ou elétricos, sem 
necessidade de turboalimentação.  

 

Além de carro do futuro, FCA estuda futuro do carro 

20/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Entre tantos esforços para entender e produzir o carro do futuro, a FCA decidiu ir além. 
Além de correr para investir em tecnologia, desde 2014 a companhia está empenhada 
no Futuro das Cidades, projeto colaborativo e aberto para debater mobilidade urbana 

que pretende entender qual será o papel do automóvel na sociedade nos próximos 
anos.  

 
“Sabemos muito de carros, mas podemos entender bem mais sobre as cidades”, 
resume Mateus Silveira, que lidera a iniciativa e a área de Future Insights da 

companhia que, na prática, é um departamento criado para pensar a inovação pelo 
viés do negócio, não pelo lado tecnológico. “Inovação guiada pelo comportamento 

humano”, explica.  
 
A ideia ali é trabalhar pela sustentabilidade do negócio no longo prazo e apoiar a área 

de estratégia da companhia. O departamento nasceu em 2014 e, portanto, tem o 
Futuro das Cidades como um de seus primeiros projetos. “Nosso objetivo como 

empresa é, a partir desta iniciativa, identificar produtos, serviços e tecnologias que 
podemos oferecer.  
 

Queremos estar prontos para atender às novas demandas que virão no futuro”, 
resume. Na prática, no entanto, ao mobilizar empresas, comunidades, especialistas, 

ativistas, universidades e agitadores culturais para debater o assunto, a montadora 
consegue resultados bem mais importantes.  
 

“Criamos um espaço de conhecimento sem polarização. Ninguém está lá para ser 
partidário do carro ou da bicicleta. O olhar contemporâneo é que cada meio de 

transporte tem potencialidades e limitações. 
 

São complementares”, diz. Para criar uma conversa tão plural, a companhia buscou 
reunir no projeto especialistas em urbanismo, em tecnologia e em pessoas, com a 
participação da USP Cidades, do Cesar, centro de software de Pernambuco e o projeto 

Cidades para Pessoas. “Temos mais de 250 especialistas envolvidos”, conta Silveira.  
 

MOBILIDADE É ACESSAR OPORTUNIDADES 
O time orbitando em torno do Futuro das Cidades se debruçou para estudar os 38 
maiores municípios brasileiros para entender como surgiram, cresceram, 

desenvolveram legislação e mobilidade.  
 

“Fizemos estudos e dinâmicas com o público para pensar nas cidades que temos e 
projetar as que queremos”, conta. O primeiro passo foi definir, afinal, o que é 
mobilidade. “Não é trânsito e não dá para resolver alargando a pista. Mobilidade é a 

possibilidade que as pessoas têm de acessar oportunidades”, resume.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25489/alem-de-carro-do-futuro-fca-estuda-futuro-do-carro


 
Por este ponto de vista, o projeto identificou que há um mal comum entre as grandes 
cidades brasileiras. O padrão de crescimento faz com que as oportunidades se 

concentrem em regiões centrais, que ficam muito valorizadas. Com isso, a população 
precisa morar distante, o que gera congestionamentos e falta de acesso. Silveira diz 

que é preciso fazer dois movimentos simultâneos: aproximar pessoas das 
oportunidades e levar oportunidade para as pessoas.  

 
Ele compara a dinâmica urbana com a da tecnologia “Temos a Ponte Estaiada, por 
exemplo, que é um hardware sensacional, mas só roda um programa bem iniciante 

porque ali só passam carros. 
 

”O bom exemplo, diz, é a avenida Paulista. "Um hardware poderoso capaz de rodar 
uma série e softwares: tem ciclovia para bicicletas, faixa exclusiva de ônibus, via para 
carros e acessibilidade nas calçadas para deficientes físicos e visuais. Aos domingos a 

avenida ainda se transforma e leva um espaço de lazer para a população.”  
 

Entre encontros, debates e estudos, a primeira etapa do projeto, completamente 
focada no diálogo, foi concluída em 2016. Agora ao caminho é buscar soluções e seguir 
alimentando essa rede. “As cidades são orgânicas. Então é um trabalho contínuo”, diz. 

Na nova etapa e empresa pretende ampliar o escopo e abrir para que todos participem, 
com ação colaborativa que deve ser lançada até o meio do ano para abordar o bem 

estar nas cidades.  
 
No meio deste processo, a FCA passou de audiência passiva do debate sobre 

mobilidade para se tornar agente e articuladora desta questão. Silveira fala do assunto 
em eventos por todo o País e, em 2016, foi convidado a mostrar falar do Futuro das 

Cidades no SXSW, principal evento de inovação do mundo, que acontece em Austin, 
nos Estados Unidos. 
 

Abraciclo e Caixa se unem por mais financiamentos 

20/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de motocicletas, firmou um acordo 
de cooperação comercial com a Caixa Econômica para a criação de uma nova linha de 

crédito para o financiamento de motocicletas. Com taxas e prazos diferenciados, será 
dedicada tanto para consumidores (pessoa física) quanto para pessoas jurídicas 

(indústria e concessionárias).  
 
Para a entidade das montadoras, a ação, que visa ampliar as operações de crédito 

para o mercado de duas rodas, viabiliza a busca pelo aquecimento das vendas do 
setor. 

 
“O acordo é uma conquista para o segmento, que vem sofrendo com a alta seletividade 

na oferta de crédito nos últimos anos”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos 
Fermanian, durante o evento de anúncio da parceria, na sexta-feira, 17, em São Paulo.  
 

“A iniciativa da Abraciclo junto à Caixa vem num momento muito oportuno para 
estimular os negócios, ampliando a oferta de crédito para os consumidores, o que 

permitirá um acesso ainda mais fácil para compra das motocicletas”, completou. 
 
“Com essa parceria, a Caixa propicia condições ainda melhores de financiamento para 

os seus clientes que desejam adquirir motos, além de ofertar às concessionárias e 
fabricantes linhas de crédito mais atrativas que contribuirão para o aquecimento do 

setor”, declarou o vice-presidente de estratégia de produtos de varejo da Caixa em 
exercício, Humberto Magalhães. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25487/abraciclo-e-caixa-se-unem-por-mais-financiamentos


 
O evento contou com a presença de executivos da Abraciclo, da Caixa Econômica 
Federal e das empresas fabricantes de motos, além de membros da Fenabrave e de 

representantes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).  
 

Em um cenário ainda cauteloso, a indústria de motocicletas espera neste ano atingir 
resultados semelhantes aos do exercício anterior, quando a produção atingiu o mesmo 

nível de 2002, de quase 890 mil unidades (leia aqui). 
 

Meritor lança linha de lubrificantes para eixos 

20/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
A Meritor, fabricante de eixos e sistemas de direção para veículos pesados, anuncia ao 
mercado o lançamento de sua linha de óleos lubrificantes destinados a eixos 

diferenciais, disponíveis nas versões mineral (especificação 85W140) e sintético 
(especificação 75W90). 

 
O lançamento é parte da estratégia da empresa de complementar seu portfólio. “A 
expectativa é aumentarmos em 10% as vendas com essa nova linha de produtos, uma 

vez que nosso cliente ao comprar peças originais poderá adquirir um óleo original 
desenvolvido especificamente para os componentes internos do eixo trativo”, afirma 

o gerente regional de vendas aftermarket da Meritor, Gerson Backrany. 
 
São oferecidos em recipientes de um, cinco ou de 20 litros, uma vez que cada eixo 

diferencial recebe uma quantidade específica de óleo a cada troca. Apesar de a versão 
mineral ser a mais comum do mercado, sobretudo por atender as demandas dos 

componentes que necessitam de lubrificação, o intervalo de troca ocorre com uma 
quilometragem menor, enquanto a versão sintética possui um pacote de aditivos que 
proporciona aumento da vida útil e menor variação de viscosidade, evitando que o 

estado do lubrificante seja alterado de acordo com o uso, possuindo assim maior 
durabilidade, o que aumenta o intervalo de trocas.  

 
“Os óleos mineral e sintético possuem excelente proteção antidesgaste, já que conta 
com um pacote de aditivos balanceado que assegura um melhor desempenho do 

diferencial”, afirma o gerente sênior de marketing e aftermarket da Meritor para a 
América do Sul, Luis Marques. 

 

John Deere aposta na experiência para competir com rivais em agricultura 
de precisão 

20/03/2017 – Fonte: CIMM 
 

A experiência centenária no desenvolvimento de máquinas agrícolas é a aposta da 
gigante norte-americana John Deere para garantir seu espaço no cada vez mais 

disputado mercado de agricultura de precisão e softwares para fazendas, para onde 
têm se voltado empresas do setor de agroquímicos e sementes, como Monsanto, Basf, 
Bayer e Syngenta. 

 
A coleta e análise de dados de plantio e colheita, o uso de aplicativos, telemetria, piloto 

automático, satélites e informações armazenadas na nuvem têm ganhado crescente 
atenção dos grandes players do mercado de insumos agrícolas, tentando capturar 
investimentos de agricultores cada vez mais interessados em ganhos de eficiência. 
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http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25488/meritor-lanca-linha-de-lubrificantes-para-eixos
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15348-john-deere-aposta-na-experiencia-para-competir-com-rivais-em-agricultura-de-precisao
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15348-john-deere-aposta-na-experiencia-para-competir-com-rivais-em-agricultura-de-precisao


"O crescimento em máquinas maiores e mais rápidas não é infinito. Mas existe muita 
oportunidade em ganhos de eficiência", disse o presidente da John Deere no Brasil, 
Paulo Herrmann, ao inaugurar na quinta-feira em Campinas (SP) um centro que vai 

concentrar pesquisas em novas tecnologias da empresa. 
 

A unidade, com mais de cem pesquisadores, ajudará a adaptar tecnologias digitais 
desenvolvidas pela matriz, nos Estados Unidos, à realidade dos agricultores brasileiros. 

E, em todos os novos produtos, a ideia é encontrar um nicho diferente do oferecido 
pelas novas concorrentes. 
 

"A razão pela qual acreditamos que vamos conseguir manter liderança neste setor é 
que empresas de sementes ou pesticidas estão trabalhando no apoio às decisões 

agronômicas. Mas nosso foco é na otimização das máquinas e da operação. Queremos 
manter a fatia que diz respeito à solução tecnológica para colocar sensores nas 
máquinas, extrair esses dados e jogá-los em um centro operacional e na nuvem", disse 

o presidente global da John Deere, Sam Allen. 
 

"Essas outras empresas irão obter valor na tomada de decisões agronômicas... Não 
iremos atuar naquele espaço." 
 

Apesar dessa disputa de mercado, que deverá se acirrar nos próximos anos, a ideia 
de criar plataformas fechadas, que não "conversam" com sistemas de outras 

empresas, está descartada. 
 
"Não queremos ser exclusivos, embora a gente ache que ‘verde sobre verde’ (produtos 

John Deere combinados a outros produtos John Deere) seja mais eficiente", disse 
Allen, referindo-se à cor característica dos tratores e colheitadeiras vendidos pela 

companhia, fundada em 1837. 
 
O executivo ressaltou que informações geradas pelas máquinas e que sejam 

armazenadas em computadores e na internet "serão de propriedade do agricultor", 
que poderá sempre escolher seus fornecedores para análises, gerenciamento, 

sementes e insumos, por exemplo. 
 
Ele disse que a John Deere já trabalha com Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf e Pioneer 

para garantir a comunicação entre seus sistemas. 
 

Embora a pesquisa em agricultura de precisão dentro da John Deere tenha começado 
há mais tempo nos Estados Unidos, por volta de 2013, Allen espera que o Brasil vá 
superar os EUA em sofisticação e adoção desse tipo de tecnologias dentro de três a 

quatro anos. 
 

Há dois grandes desafios para serem superados no país e garantir uma maior adoção 
de sistemas mais modernos no campo: o menor grau de instrução da mão-de-obra e 

as más condições de conexão com internet nas fazendas. 
 
Os executivos disseram que a primeira parte do problema é enfrentada com o 

treinamento dos revendedores, que atuam com agricultores e operadores de 
máquinas. 

 
"Revendedores precisam ter certificação em agricultura de precisão, em vários níveis. 
Só quando eles recebem um determinado certificado podem vender máquinas com um 

certo nível de tecnologia", disse Herrmann. 
 

Já a questão da conectividade, com uma rede de torres de celular concentrada nas 
áreas urbanas, deverá receber uma solução com um produto a ser lançado pela 
empresa ainda este ano. 



"Essa solução já está avançada, até o fim do ano, deste centro, sai a nossa resposta 
para o tema", disse Allen. 
 


