23 DE MARÇO DE 2017
Quinta-feira


GREVE DOS ÔNIBUS: TRABALHADORES E PATRÕES ENTRAM EM ACORDO E
PARALISAÇÃO CHEGA AO FIM



SINDICATOS MOSTRAM FORTE OPOSIÇÃO A MEDIDAS DO AJUSTE FISCAL DE GRECA



CURITIBA RECEBE EMBAIXADOR DA ALEMANHA



PRÉVIA DA CONFIANÇA DA INDÚSTRIA NO BRASIL SOBE EM MARÇO AO MAIOR NÍVEL
DESDE



2014, DIZ FGV

CÂMARA APROVA PROJETO QUE LIBERA TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS ATIVIDADES DAS
EMPRESAS



CÂMARA APROVA PROJETO DE 1998 QUE LIBERA TERCEIRIZAÇÃO AMPLA



NA BANCADA DO PARANÁ, MAIS DA METADE VOTA A FAVOR DA TERCEIRIZAÇÃO



LEI DA TERCEIRIZAÇÃO AGRADA O SETOR PRODUTIVO. VEJA O QUE MUDA



APROVAÇÃO DE REGRAS CLARAS PARA A TERCEIRIZAÇÃO DÁ SEGURANÇA A
EMPRESAS E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR



CONTRA TERCEIRIZAÇÃO, OPOSIÇÃO LEVA 'PATOS DA FIESP' AO PLENÁRIO DA
CÂMARA



PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO ABRE ESPAÇO PARA FIM DE 'MONOPÓLIO' DOS
SINDICATOS



CÂMARA APROVA AMPLIAÇÃO DE PERMISSÃO PARA TRABALHO TEMPORÁRIO PARA 9
MESES



RELATOR DIZ EM PLENÁRIO QUE PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO NÃO TIRA DIREITOS
E VETA ANISTIA



REFORMA TRABALHISTA RASGA A CLT OU GERA EMPREGOS? A RESPOSTA ESTÁ
LONGE DESSES EXTREMOS



ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO É ALÍVIO BEM-VINDO À CRISE



DESEMBARGADOR DIZ QUE REFORMA TRABALHISTA É INCONSTITUCIONAL



TEMER DIZ QUE 'ESPETÁCULO' DA CARNE FRACA TROUXE PREJUÍZOS AO PAÍS



RELATOR
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PARA

PREVIDÊNCIA


FRIGORÍFICOS DA GRANDE CURITIBA DEMITEM QUASE 300 TRABALHADORES



EXPORTAÇÕES JÁ COMEÇARAM A CAIR E PREJUÍZO PODE CHEGAR A R$ 1,5 BILHÃO



PARA SENADORES ALIADOS, TEMER 'PERDEU TIMING' SOBRE RECUO NA
PREVIDÊNCIA



‘CRIARAM

UM

PRIVILÉGIO’,

DIZEM

ESPECIALISTAS

SOBRE

EXCLUSÃO

DE

SERVIDORES



MANSUETO: QUALQUER REFORMA DA PREVIDÊNCIA TEM DE ABARCAR SERVIDORES
E POLÍTICOS



MEIRELLES:

GOVERNO

QUIS

EVITAR

JUDICIALIZAÇÃO

DA

REFORMA

DA

PREVIDÊNCIA


‘É A REFORMA DA PREVIDÊNCIA FAZENDO ÁGUA’, DIZ LÍDER DA OPOSIÇÃO NO
SENADO



DESEMPREGO ZERO É REALIDADE EM PAÍS EUROPEU



COMO A POSITIVO SE PREPAROU PARA A CRISE DOS PCS E VOLTOU A LUCRAR EM
2016



PREVISÃO DE CRESCIMENTO DA MASSA SALARIAL CAI DE 7,4% PARA 4% NO
ORÇAMENTO



GOVERNO DEVE ANUNCIAR ALTA DE TRIBUTOS JUNTO COM CORTE NO ORÇAMENTO



PARA ANALISTAS, ALTA DE IMPOSTOS É QUESTÃO DE TEMPO



NOVOS CONTRATOS DE ENERGIA LIVRE PERDEM FORÇA NO COMEÇO DE 2017



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA VAI GERAR RECEITAS A PARTIR DE DADOS



FRAS-LE DIVULGA GUIDANCE PARA 2017 E PREVÊ INVESTIR ATÉ R$30 MILHÕES



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COPEL ELEGE GUETTER PRESIDENTE DA
ELÉTRICA



CONTROLADORES DA USIMINAS ESTÃO MAIS DISTANTES DE ACORDO



CITROËN CRIA SÉRIE ESPECIAL SALOMON PARA AIRCROSS



VENDAS DE CAMINHÕES PODEM ENCOLHER MAIS EM 2017



MICHELIN AMPLIA FORNECIMENTO PARA MONTADORAS



VDI-BRASIL REELEGE WILSON BRICIO COMO PRESIDENTE



MERCEDES VENDE 273 ÔNIBUS AO SUDESTE E NORDESTE



AUDI A4 SEDAN 2.0 2017 PASSA POR RECALL



EMENDA ISENTA EMPRESAS DO SIMPLES DO PAGAMENTO DE DEPÓSITOS RECURSAIS



TCU DEIXA DE PUNIR EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE ACORDOS DE LENIÊNCIA



INFLAÇÃO OFICIAL ACUMULA TAXA DE 4,73% EM 12 MESES, SEGUNDO PRÉVIA DE
MARÇO



GOVERNO REDUZ PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DA ECONOMIA PARA 0,5% ESTE ANO



VULCABRÁS PAGARÁ EM DOBRO FÉRIAS PARCELADAS SEM MOTIVO RELEVANTE

CÂMBIO
EM 23/03/2017
Compra
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3,130

3,130

Euro

3,375

3,376

Fonte: BACEN

Greve dos ônibus: trabalhadores e patrões entram em acordo e paralisação
chega ao fim
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Mobilização por reajuste salarial da categoria
metropolitana foi a mais longa desde 1994

na

capital

e

região

Usuários do transporte coletivo em Curitiba: última semana foi de fila e longas esperas
em estações-tubo e terminais Daniel Castellano/Gazeta do Povo
Depois de oito dias de mobilização, a greve dos motoristas e cobradores de Curitiba
finalmente chega ao fim. Os sindicatos responsáveis pela categoria (Sindimoc),
empresas (Setransp) e representantes da Urbs e Coordenação da Região Metropolitana
de Curitiba (Comec) se reuniram na tarde desta quarta-feira (22) e chegaram a um
acordo que encerra o impasse entre funcionários e empregadores. A paralisação,
iniciada no dia 15 de março, foi a mais longa na capital desde 1994.
No encontro, os agentes do transporte público entraram em consenso quanto ao
acréscimo de R$ 45 no vale-alimentação da categoria, além de 6% de aumento real,
R$ 400 de abono salarial e manutenção de anuênio e postos de trabalho dos
cobradores. Os dias parados deverão ser compensados.
Nesta quarta, os trabalhadores do setor já haviam anunciado a suspensão temporária
da mobilização enquanto aguardavam o desfecho deste último pedido aos
empresários. A reivindicação de R$ 45 a mais no vale deve ter um impacto de R$ 517
mil por mês aos cofres do setor. Ele foi o principal impasse da audiência da última
terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PR).
Até então, o valor do vale era de R$ 500 e as empresas ofereceram um reajuste de
6% (o equivalente a R$ 30). Por sua vez, a categoria queria os 15% (R$ 75) sugeridos

pela desembargadora Marlene Suguimatsu. Porém, apesar da falta de acordo durante
a audiência, a reunião desta tarde pôs um fim ao debate, garantindo os R$ 45 de
diferença.
Por meio de nota, a Urbs afirma que esse valor será incorporado à tarifa-técnica, mas
que isso não terá nenhum impacto no valor pago pelos usuários. A proposta foi aceita
pela categoria e incluída no acordo firmado entre o Sindimoc, Setransp, Urbs e Comec.
O documento foi encaminhado ao TRT-PR para avaliação e homologação.
Apesar do fim da paralisação ter acontecido somente nesta tarde, a situação da frota
não deve mudar muito do que os passageiros vêm presenciando ao longo da quartafeira exatamente pela suspensão da greve que decidiu colocar 100% da frota em
circulação. Por volta das 16h30, segundo a Urbs, cerca 90% dos ônibus já estavam
nas ruas de Curitiba.
Confira a nota da Urbs:
“Para colocar fim à greve de motoristas e cobradores do transporte coletivo das linhas
urbanas de Curitiba, a Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) incluirá na planilha técnica
que remunera as empresas contratadas para operar o sistema a diferença de 6% para
15% no vale-alimentação dos trabalhadores. A medida não tem nenhum tipo de
impacto no valor da passagem paga pelo passageiro.
Desde o início do movimento grevista a Urbs deu total transparência ao seu
posicionamento, sustentando que não havia possibilidade de aumentar o repasse para
as empresas além dos índices projetados. “Mesmo entendendo que a negociação
salarial seja entre empregadores e empregados, como gestora do sistema de
transporte da capital e por uma determinação do prefeito Rafael Greca para finalizar
de uma vez a greve que afeta milhares de famílias, aceitamos alterar apenas essa
projeção”, disse o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto.
A proposta foi aceita pela categoria e incluída no acordo trabalhista firmado nesta
quarta-feira (22/03) entre os sindicatos dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) e das
Empresas de Transporte de Curitiba e Região Metropolitana, Urbs e Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba (Comec). O acordo foi encaminhado para o Tribunal
Regional do Trabalho para avaliação e homologação.
A diferença de percentual de 6% para 15% no vale alimentação está fora do que foi
projetado pela Urbs, e resultará em cerca de R$ 5,4 milhões a mais no ano. “Faremos
um grande esforço para absorver essa diferença dentro do Fundo de Urbanização e,
mais uma vez, reafirmamos que não existe qualquer possibilidade de aumento de
tarifa para o passageiro até fevereiro de 2018”, disse Andreguetto”.
Sindicatos mostram forte oposição a medidas do ajuste fiscal de Greca
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Outdoor do Sismuc: servidores já se opõem a medidas de ajuste fiscal que a prefeitura
pretende fazer. Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
Os sindicatos que representam os servidores municipais de Curitiba já deixaram claro
que farão forte oposição às medidas de austeridade fiscal que serão enviadas pelo
prefeito Rafael Greca à Câmara de Curitiba. Ainda não há confirmação de todas as
medidas que serão submetidas à análise do Legislativo. Por enquanto, o que sabe
sobre o pacote de ajuste fiscal para Curitiba é que a prefeitura vai criar um fundo

complementar para a aposentadoria dos servidores; aumentar a alíquota de
contribuição previdenciária e limitar os gastos com pessoal ao crescimento da receita.
A intenção da prefeitura de adotar essas três medidas já foi suficiente para que os
sindicatos se opusessem ao pacote que está por vir.No anúncio em um outdoor no
Ahú, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sismuc) faz um ataque direto ao
prefeito Rafael Greca.
“Sou mais municipais. Não permita que Greca faça cortes no serviço público”, diz o
texto, complementado por uma lista de serviços prestados pelo funcionalismo à
população.
Coordenadora-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Irene Rodrigues
dos Santos afirma que as medidas rompem negociações que já vinham sendo feitas
entre a prefeitura e os servidores.
Pressão sobre os vereadores
Com queixas em relação à falta de diálogo com o Executivo, os sindicatos vão
concentrar esforços na pressão sobre os vereadores. “Queremos um amplo debate na
Câmara e entendemos que isso não é falar por cinco minutos na sessão em que será
votada a matéria. Queremos audiências públicas e debates técnicos. É importante que
haja predisposição dos vereadores para um debate franco, que não apenas reproduza
o discurso da prefeitura”, afirma Irene Rodrigues, do Sismuc.
“Nós já tínhamos feito, no acordo coletivo do ano passado, alguns encaminhamentos
que o prefeito [Greca] rompe unilateralmente. Nós entendemos que as gestões vêm e
vão, as instituições permanecem.”
Segundo Irene, os servidores não podem ser penalizados pelas dificuldades financeiras
enfrentadas pelo Instituto de Previdência do Município (o IPMC) porque o déficit
atuarial e as atuais dívidas não foram ocasionados por falta de pagamento da quota
dos servidores, e sim da própria prefeitura.
A coordenadora do Sismuc – que responde por 30 mil dos cerca 45 mil servidores
ativos e inativos do município – também é contrária ao modelo de previdência
complementar apresentado pela equipe de Greca.
“Isso não garante aos servidores que não vai haver qualquer prejuízo ao longo do
tempo. Nós não acreditamos na especulação financeira”, diz Irene, referindo-se ao
plano da prefeitura de aplicar no mercado os recursos dos servidores depositados no
fundo de pensão.
O que os sindicatos propõem?
As propostas dos sindicatos que representam os servidores municipais não convergem
com às da prefeitura em boa medida porque o diagnóstico da situação financeira é
divergente. Os representantes dos servidores questionam a dívida apresentada pelo
Executivo e repudiam a ideia de que os gastos com pessoal têm pressionado o
orçamento.
Na avaliação sindical – tanto do Sismuc como do Sismmac –, as primeiras medidas do
município deveriam ser a revisão dos contratos com fornecedores e a cobrança de
dívidas de grandes devedores. Na visão de Irene Rodrigues, isso seria o caminho da
“justiça fiscal”; não do “ajuste fiscal” proposto pela atual gestão.
A sindicalista também critica a proposta do Executivo de limitar a despesa com pessoal
ao crescimento da receita. Para ela, não é justo que apenas a folha tenha esse teto.
“Se vinculasse todas as despesas da prefeitura ao aumento da receita, acho que a
gente teria pelo menos um patamar para início de discussão”, afirma.

Consequências para a população
A essência da argumentação dos sindicalistas e da prefeitura parece ser apontar quais
medidas gerarão mais prejuízos para a população. Enquanto a administração afirma
que a redução dos gastos com a folha permite destinar uma fatia maior do orçamento
aos serviços públicos, os sindicatos dizem que a “retirada de diretos” dos servidores
para pagamento de outros compromissos financeiros é que vai prejudicar a prestação
de serviços.
Rafael Furtado, diretor do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba
(Sismmac), diz que o que a prefeitura chama de “custo da folha” o sindicato chama
de “investimentos no serviço público”.
“A prefeitura já fez sua opção. Se a cidade está em situação difícil eles vão explorar
mais os servidores públicos e com isso piorar o atendimento da população nos serviços
públicos para priorizar o pagamento de grandes lucros às empresas que prestam
serviço”, afirma Furtado.
Curitiba recebe embaixador da Alemanha
23/03/2017 – Fonte: SmartCom
Com o objetivo de estreitar as relações entre o Paraná e a Alemanha, o novo
embaixador da Alemanha no Brasil, Dr. Georg Witschel, esteve em Curitiba nesta
semana. Na oportunidade, visitou a Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEPR), onde conversou com o presidente da entidade, Edson Campagnolo, sobre
parcerias estratégicas e novas oportunidades de negócios.
O embaixador também se reuniu com o governador do Paraná, Beto Richa, e com o
vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Durante os encontros, ele reforçou que o
estado oferece um ambiente de negócios favorável para parcerias teuto-brasileiras e
anunciou a intenção da embaixada, em parceria com as câmaras de comércio, de
apresentar os principais estados do Brasil aos investidores alemães para expandir a
rede de negócios. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná)
conta com 190 empresas associadas no estado.
Visitas a multinacionais alemãs, entre elas a Interprint e a Volkswagen, além do
Instituto Goethe e Deutsche Schule Curitiba (Escola Alemã) também fizeram parte da
programação. Por fim, o embaixador participou de um jantar com os conselheiros e a
diretoria da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), que é
dirigida por Andreas Hoffrichter.
Na foto, o diretor da Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha (AHK Paraná), Andreas Hoffrichter, o
governador do Paraná Beto Richa, o embaixador da
Alemanha no Brasil, Georg Witschel e a cônsul para
assuntos políticos e de imprensa Eva Dombo
Na foto, o governador do Paraná, Beto Richa, o
embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, e o
diretor da Câmara de Comércio e Indústria BrasilAlemanha (AHK Paraná), Andreas Hoffrichter

Prévia da confiança da indústria no Brasil sobe em março ao maior nível
desde 2014, diz FGV
23/03/2017 – Fonte: Reuters Brasil
A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) voltou a avançar em março depois
de um recuo no mês anterior, apresentando alta tanto das expectativas quanto da
percepção do cenário atual.
A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta quinta-feira que a preliminar do ICI
subiu 2,9 pontos e atingiu 90,7 pontos em março, maior patamar desde maio de 2014,
após subir em janeiro e cair em fevereiro.
O Índice de Expectativas (IE) indica avanço de 3,4 pontos, para 92,7 pontos, enquanto
o Índice da Situação Atual (ISA) aponta alta de 2,5 pontos, para 88,9 pontos.
Ainda segundo a FGV, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada aumentou 0,2
ponto percentual e foi a 74,5 por cento na prévia de março.
O ano começou com resultados melhores do que o esperado para a indústria do Brasil,
com a produção em janeiro recuando apenas 0,1 por cento em relação ao mês anterior
e interrompendo 34 meses seguidos de quedas na comparação com o ano anterior ao
subir 1,4 por cento.
Câmara aprova projeto que libera terceirização de todas atividades das
empresas
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O projeto enviado pelo governo FHC, em 1998, foi aprovado por 231 a favor,
188 contra e oito abstenções

Após quase nove horas de votação, a Câmara dos Deputados concluiu nesta quartafeira (22) a aprovação do projeto que libera a terceirização do trabalho até nas
atividades-fim das empresas. O texto-base foi aprovado por 231 votos favoráveis e
188 contrários, e nenhum dos destaques apresentados pelos deputados com a
intenção de alterar o texto foi acolhido. Agora, o projeto seguirá para sanção
presidencial.
A proposta aprova a terceirização e regulamenta a prestação de serviços temporários.
Ela amplia a possibilidade de oferta desses serviços tanto para atividades-meio (que
incluem funções como limpeza, vigilância, manutenção e contabilidade), quanto para
atividades-fim (que inclui as atividades essenciais e específicas para o ramo de
exploração de uma determinada empresa). Hoje, a terceirização só é permitida para
atividades-meio.
O projeto também amplia o uso de trabalho temporário dos atuais três meses para
seis meses, prorrogáveis por mais 90 dias. Nesta semana, o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, chegou a se posicionar afirmando que, da forma como é hoje, a
legislação engessa a relação de trabalho e impede que as empresas contratem mais.

Mudanças
Apesar de a pauta ter o apoio do governo e da presidência da Casa, a oposição
conseguiu adiar a votação por várias horas, com requerimentos para retirar o projeto
da ordem do dia e destaques para alterar a proposta. Os deputados modificaram o
texto substitutivo que veio do Senado Federal em dois itens, com a anuência do Palácio
do Planalto.
Primeiro, foi suprimido um artigo que anistiava as penalidades, como multas
trabalhistas, aplicadas às empresas antes da aprovação da lei. Segundo o relator,
deputado Laércio Oliveira (PSD-SE), isso faria com que a União deixasse de arrecadar
R$ 12 bilhões. A Câmara também incluiu no texto um artigo que havia sido suprimido
pelos senadores, que trata da regulamentação do trabalho temporário para atividadesfim.
O quórum de aprovação da terceirização, 231 votos favoráveis, é um sinal amarelo
para o governo. Para conseguir votar a reforma da Previdência, outro tema polêmico
que tramita na Casa, serão necessários, no mínimo, 308 votos favoráveis, muito acima
do conseguido nesta quarta-feira.
O governo enfrentou muita resistência da oposição, que argumentou que o projeto
retira direitos dos trabalhadores e fará com que as empresas promovam uma
“pejotização” dos funcionários.
- Nós estamos votando um projeto que simplesmente aniquila as relações de trabalho
do ponto do trabalhador. Vocês querem terceirizar a atividade-meio para todas as
áreas. O mais grave é que vocês vão contratar todo mundo por contrato temporário afirmou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).
O relator rebateu os argumentos da oposição e disse que o projeto apenas consolida
uma prática já existente. Ele disse não acreditar que as empresas terceirizarão todas
as funções.
- O que fizemos foi consolidar em lei tudo que na prática já existe. Qual é a diferença?
Ela é a ampla. Isso quer dizer que você pode terceirizar qualquer atividade. Isso não
quer dizer que tudo será terceirizado. Eu pessoalmente acredito que nem tudo será
terceirizado nas empresas. Mas a gente enfrentava um problema muito sério. Quando
as contratantes queriam avançar na contratação de determinadas categorias,
esbarrava numa exigência do Ministério do Trabalho que punia as empresas. Porque
ele entendia que aquilo era atividade-fim.
Outra proposta
Existe um outro projeto que trata de terceirização no Congresso, aprovado pela
Câmara dos Deputados em 2014 e que recebeu vários adendos. Entre eles, estão a
obrigatoriedade para que empresas contratantes retenham na fonte impostos e
contribuições de todos os profissionais prestadores de serviços. A legislação atual
determina a retenção na fonte somente nos contratos de cessão de mão de obra, como
atividades de vigilância, limpeza, informática. Aprovado, o texto também seguirá para
sanção.
A ideia do governo é juntar as duas propostas para regulamentar o processo de
terceirização, numa espécie de mix. Porém, como elas têm alguns pontos divergentes,
devem ser vetados alguns itens e sancionados outros.
Uma divergência central diz respeito à responsabilidade da empresa contratante: o
projeto aprovado ontem na Câmara cria a responsabilidade subsidiária, em que no
caso do não pagamento dos direitos trabalhistas, o trabalhador aciona primeiro a
empresa prestadora de serviço e, se ela não comparecer, a contratante. Já o do

Senado institui a responsabilidade solidária, em que o trabalhador pode escolher a
quem acionar judicialmente.
O governo prefere a primeira opção - defendida pelos empresários. A retenção de
impostos e da contribuição previdenciária também deve ser mantida pelo presidente,
apesar das queixas dos empresários de que a medida representa antecipação de
tributos.
O projeto da Câmara é mais simples e não entra na questão tributária. Apenas abre a
possibilidade irrestrita para a contratação de terceirizados e veda que esse tipo de
contrato seja firmado nos casos de existência de vínculo empregatício. Este item
também está previsto na proposta do Senado.
O setor produtivo reclama que o texto enviado ao Senado, depois de uma verdadeira
batalha campal na Câmara, tem muitos penduricalhos e não resolve de forma definitiva
a questão da insegurança jurídica. Ele autoriza, por exemplo, a terceirização de
“parcela de qualquer atividade” da contratante. Por isso, os empresários intensificaram
a atuação na Câmara e no governo para votar primeiro o projeto mais antigo.
Com a análise de destaques concluída ainda na noite de quarta, o projeto, que já havia
sido aprovado pelo Senado, seguirá para sanção presidencial.
Desde o início da sessão, a oposição obstruía os trabalhos. A obstrução só foi retirada
após acordo para que fosse feita a votação nominal do projeto e simbólica dos
destaques. O acordo foi costurado entre o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB),
e parte da oposição.
Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade-fim,
aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada
possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.
Atualmente a legislação veda a terceirização da atividade-fim e prevê que a prática
possa ser adotada em serviços que se enquadrarem como atividade-meio, ou seja,
aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa.
Trabalho temporário
O projeto que foi aprovado pelo plenário da Câmara também modifica o tempo
permitido para a contratação em regime temporário dos atuais três meses para 180
dias, “consecutivos ou não, autorizada a prorrogação por até 90 dias, consecutivos ou
não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram”, diz o
projeto.
Decorrido esse prazo, o trabalhador só poderá ser contratado novamente pela mesma
empresa após 90 dias do término do contrato anterior. O texto estabelece a chamada
responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação aos funcionários
terceirizados.
A medida faz com que a empresa contratante seja “subsidiariamente responsável pelas
obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e
em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias”, diz o texto.
Debate
A discussão do projeto foi iniciada na manhã desta quarta-feira, a discussão da matéria
foi iniciada com resistência da oposição. O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ)
criticou o projeto e disse que a iniciativa vai fazer com que a maioria das empresas
troque os contratos permanentes por temporários.

“Essa proposta tem por objetivo uma contratação mais barata, precarizando e negando
direitos. O próximo passo é obrigar que os trabalhadores se transformem em pessoas
jurídicas, abrindo mão de férias, licença-maternidade e outros direitos”, disse.
No início da tarde, o relator Laercio Oliveira (SD-SE) apresentou o seu parecer e
rebateu as críticas. De acordo com o deputado, o projeto não retira direitos. “Faço um
desafio: apontem dentro do texto um item sequer que retire direitos dos
trabalhadores. Não existe”, disse.
O líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, defendeu o projeto com o argumento de que a
medida vai ajudar a aquecer a economia, gerando novos empregos. “O Brasil mudou,
mas ainda temos uma legislação arcaica. Queremos avançar em uma relação que não
tira emprego de ninguém, que não vai enfraquecer sindicatos. Eles também vão se
modernizar”, disse.
Projeto de 1998
Originalmente, o projeto foi encaminhado à Câmara em 1998 pelo ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso e aprovado no Senado em 2002. Deputados contrários ao
projeto criticaram a votação da proposta 15 anos depois e chegaram a defender a
apreciação de outro texto, em tramitação no Senado, que trata do tema.
“Já votamos essa matéria aqui e aprovamos uma matéria que foi para o Senado e que
é muito diferente desse projeto que está na pauta aqui hoje. Essa matéria não passou
pelo debate dessa legislatura e seguramente representa um duro ataque aos direitos
dos trabalhadores”, disse a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).
Câmara aprova projeto de 1998 que libera terceirização ampla
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Deputados da oposição com patos infláveis em protesto contra projeto de
terceirização
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (22) projeto de 1998
que regulamenta a terceirização no país, liberando-a para ser usada em qualquer ramo
de atividade das empresas privadas e de parte do setor público.
Hoje há o entendimento de que jurisprudência da Justiça do Trabalho veda a prática
na chamada "atividade-fim". Ou seja, uma fábrica de sapatos não pode terceirizar
nenhuma etapa de sua linha de produção, mas sim atividades não diretamente
relacionas ao produto final, como o serviço de copa e cozinha, de segurança e de
limpeza.
O painel eletrônico mostrou 231 votos a favor da medida, contra 188 votos e 8
abstenções. Os deputados rejeitaram seis destaques, mantendo o texto do projeto na
íntegra.
Agora, o texto vai à sanção do presidente Michel Temer, que é defensor da proposta.
A aprovação foi polêmica não só pelas críticas da oposição, para quem a medida
representa um claro salvo-conduto para a precarização da mão de obra no país, mas
também porque não houve o aval da maior parte dos atuais senadores.

No sistema legislativo brasileiro, as leis são feitas mediante a aprovação das duas
casas que formam o Congresso, a Câmara e o Senado.
Sob a batuta do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), hoje preso sob
a acusação de envolvimento no petrolão, a Câmara aprovou a regulamentação da
terceirização em 2015. Mas o texto tramitou lentamente no Senado, já que o expresidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), dizia ver riscos ao trabalhador.
Com isso, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recorreu a uma
manobra, com o apoio da base de Michel Temer: desengavetou uma proposta similar
de 1998, apresentada pelo governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Esse projeto havia sido aprovado no Senado em 2002, com relatório de Romero Jucá
(PMDB-RR), hoje líder do governo no Senado. Só 12 dos atuais 81 senadores estavam
no exercício do mandato na época. A oposição diz que recorreu ao Supremo Tribunal
Federal contra a manobra.
O projeto que está no Senado também pode ser votado nos próximos dias. Com isso,
Temer pode combinar a sanção e veto de trechos dos dois textos.
O projeto que agora vai à sanção de Temer traz bem menos salvaguardas para o
trabalhador do que o debatido em 2015.
Desaparece, por exemplo, a obrigação de que a empresa que encomende trabalho
terceirizado fiscalize regularmente se a firma que contratou está cumprindo obrigações
trabalhistas e previdenciárias. Desaparecem também, restrições à chamada
"pejotização", que é a mudança da contratação direta, com carteira assinada, pela
contratação de um empregado nos moldes da contratação de uma empresa (pessoa
jurídica) prestadora de serviços.
Ao defender o projeto de 1998, Maia afirmou "que muitas salvaguardas que foram
criadas por bem têm gerado mais desemprego no Brasil e mais emprego no exterior".
Havia no atual projeto uma anistia a multas e penalidades aplicadas até agora pela
Justiça Eleitoral, mas esse artigo foi retirado pelo relator, Laércio Oliveira (SD-SE).
Diante da crise política e econômica, o governo tenta aprovar uma série de reformas
para recuperar a confiança na economia e tentar acelerar a retomada do crescimento.
No ano passado conseguiu aprovar o congelamento dos gastos federais por 20 anos.
REGRAS
O objetivo principal do Congresso é permitir às empresas terceirizar qualquer ramo de
sua atividade, incluindo a principal, a chamada atividade-fim.
O empresariado e parte da base governista diz que isso irá estimular a criação de
empregos e tirar travas à competitividade das empresas.
Os críticos dizem que o objetivo é reduzir o gasto com pessoal, com prejuízo claro aos
trabalhadores.
O texto também permite a terceirização no setor público, em funções que não sejam
essenciais ao Estado. O que está no Senado veda essa possibilidade.
Além disso, o projeto estabelece que as empresas terão responsabilidade "subsidiária"
em relação a débitos trabalhistas e previdenciários da terceirizadora, não "solidária".
Ou seja, caberá ao trabalhador lesado buscar reparo primeiro na terceirizadora e só
acionar a "empresa-mãe" caso não consiga sucesso na primeira demanda.

EMBATE
A sessão foi marcada por forte embate entre oposição o governo.
"Apontem um artigo que tira direito do trabalhador", repetiu em várias partes da
sessão o relator, Laércio Oliveira (SD-SE). Segundo ele, as salvaguardas aos
trabalhadores já estão asseguradas em diversas outras normas.
Ele foi apoiado por outros governistas.
"O que estamos fazendo aqui é regulamentar, é dar mais uma opção para que o
trabalhador trabalhe com dignidade", disse Mauro Pereira (PMDB-RS). "O Brasil não
pode mais se render a esse anacronismo ideológico", afirmou Marcus Pestana (PSDBMG).
A oposição chegou a afirmar que Temer está pagando uma "fatura" pelo apoio da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) ao impeachment de Dilma
Rousseff. "Esse projeto é para pagar a conta do golpe, a conta da Fiesp", disse Paulo
Pimenta (PT-RS).
"Ou acaba esse golpe ou esse golpe vai acabar com o Brasil. Vão acabar com o direito
dos trabalhadores. O sonho deles é fazer como nos Estados Unidos, sempre foi. É
pegar um trabalhador que passa fome, pagar uma hora de serviço e depois dispensar.
É rasgar o direito dos trabalhadores, é rasgar a CLT [Consolidação das Leis do
Trabalho]", discursou Jorge Solla (PT-BA). "Esse é um governo lacaio do grande
capital", reforçou Chico Alencar (PSOL-RJ).
Na bancada do Paraná, mais da metade vota a favor da terceirização
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Oposição protestou no plenário da Câmara dos Deputados durante sessão de votação.
Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
O polêmico projeto de lei 4302/1998, que regulamenta a terceirização e o trabalho
temporário, foi aprovado na noite de ontem (22) no plenário da Câmara dos
Deputados.
No total, foram 231 votos a favor, 188 contra e oito abstenções. Dos 30 deputados
federais da bancada do Paraná, mais da metade defendeu o texto, seguindo orientação
do Planalto: foram 17 votos a favor e sete contra.
Entre os sete que rejeitaram o texto, três contrariaram posicionamento do seu próprio
partido político: Christiane Yared (PR), Hermes Parcianello (PMDB) e Leandre (PV).
Além disso, seis paranaenses não apareceram para votar: Fernando Francischini (SD),
Diego Garcia (PHS), Giacobo (PR), João Arruda (PMDB), Rocha Loures (PMDB) e
Takayama (PSC).
Veja abaixo o posicionamento dos paranaenses:
VOTARAM CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
Aliel Machado (REDE)

Assis do Couto (PDT)
Christiane Yared (PR)
Enio Verri (PT)
Hermes Parcianello (PMDB)
Leandre (PV)
Zeca Dirceu (PT)
VOTARAM A FAVOR DA TERCEIRIZAÇÃO
Alex Canziani (PTB)
Alfredo Kaefer (PSL)
Dilceu Sperafico (PP)
Edmar Arruda (PSD)
Evandro Roman (PSD)
Leopoldo Meyer (PSB)
Luciano Ducci (PSB)
Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Luiz Nishimori (PR)
Nelson Meurer (PP)
Nelson Padovani (PSDB)
Osmar Bertoldi (DEM)
Reinhold Stephanes (PSD)
Rubens Bueno (PPS)
Sandro Alex (PSD)
Sergio Souza (PMDB)
Toninho Wandscheer (PROS)
Lei da terceirização agrada o setor produtivo. Veja o que muda
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A lei aprovada nesta quarta (22) pela Câmara aumenta a competitividade do
país, afirma a CNI

A aprovação do projeto de lei que regulamenta a terceirização no país é elogiada por
associações empresariais, criticada por movimentos sindicais e divide a opinião de
especialistas em mercado de trabalho.
O ponto mais polêmico é a ampliação das atividades que podem ser terceirizadas. Sem
legislação específica, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) proíbe que
empresas contratem terceirizados para desempenhar tarefas diretamente ligadas aos
seus negócios, as chamadas atividades-fim. O texto permite apenas a terceirização da
chamada atividade-meio, normalmente serviço auxiliar, como limpeza e vigilância.
Para Sylvia Lorena, gerente-executiva de Relações do Trabalho da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), essa diferenciação é difícil, pois não há regras claras que
definam o que é atividade-meio e o que é atividade-fim. A organização é a favor da
regulamentação.
“A terceirização já é um fato, já ocorre, já existe. Nenhuma empresa consegue fazer
tudo sozinha. Hoje, não temos uma regulamentação sobre o tema. Essa ausência faz
com que haja insegurança jurídica”, destaca Sylvia.

A entidade também argumenta que regulamentar a terceirização melhoraria a
competitividade do país. Segundo estudo realizado pela consultoria Deloitte em
parceria com a CNI, o Brasil é o único dentro de um grupo de 17 países que diferencia
atividade-meio e atividade-fim na legislação sobre o tema. O levantamento inclui
países como Colômbia, Peru, China, Alemanha e Bélgica.
João Guilherme Vargas Neto, consultor de entidades trabalhistas, é contra. Ele defende
que a mudança fragiliza as relações de trabalho – ou seja, trabalhadores teriam
desvantagem.
“Claro que a terceirização é um elemento existente, faz parte da complexidade do
capitalismo e, em alguns casos, é tão real que você não tem nem que discutir. A
maldade do projeto é que ele desorganiza as relações.”
Uma necessidade
Entre especialistas, há divergências. O economista Hélio Zylberstajn, professor da USP
e coordenador do Salariômetro, elogia a mudança.
“Essa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio é uma coisa que não se sustenta.
Algumas coisas são muito claras: vigilância é atividade-meio. Limpeza é atividademeio. Mas e telemarketing? Os próprios juízes se dividem em uma grande parte de
atividades que são a terceirizar. Dependendo de para qual juiz caia aquela ação, a
empresa pode ser punida ou não. É uma tentativa superada”, afirma.
Zylberstajn acrescenta que ampliar a terceirização é uma necessidade, diante da forma
como as empresas se organizam hoje.
“A empresa vencedora no século passado era a empresa vertical. A empresa vencedora
nesse século é a horizontalizada, é a cadeia produtiva. Essa coisa da atividade-fim
impede a horizontalização no Brasil”, afirma.
João Saboia, professor do Instituto de Economia da UFRJ e especialista em mercado
de trabalho, destaca que a terceirização tem seu papel, mas também há riscos de que
as relações entre empregados e empregadores fiquem mais frouxas. Ele não descarta
o risco de precarização.
“Acho saudável uma relação entre empregado e empresa que seja mais duradoura. A
empresa está ganhando alguma coisa a contratar uma mão de obra terceirizada. A
empresa que fornece também. Tenho dúvidas se o empregado está ganhando.”
Terceirizar é preciso
Conheça os principais pontos do projeto aprovado pela Câmara:







A terceirização poderá ser aplicada para qualquer atividade da empresa. Por
exemplo: uma escola poderá terceirizar faxineiros (atividade-meio) e
professores (atividade-fim).
O tempo de duração do trabalho temporário passa de até três meses para até
180 dias, consecutivos ou não.
A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os
trabalhadores.
A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos
trabalhadores terceirizados.
Após o término do contrato, o trabalhador só poderá prestar novamente o
mesmo tipo de serviço à empresa após esperar três meses.

Aprovação de regras claras para a terceirização dá segurança a empresas e
proteção ao trabalhador
23/03/2017 – Fonte: CNI
Texto aprovado pelo Congresso Nacional dá segurança para empresas
firmarem contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens
especializados e alinha legislação brasileira à prática internacional

A regulamentação da terceirização é um significativo avanço na definição de regras
claras para uma prática que é realidade nas estruturas produtivas do Brasil e do
mundo. Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a aprovação do Projeto de
Lei nº 4.302/1998 estabelece um conjunto de normas compatível com as praticadas
internacionalmente na prestação de serviços ou fornecimento de bens especializados.
A indústria brasileira reforça, ainda, que a proposta enviada à sanção da Presidência
da República não retira direitos ou causa desproteção ao trabalhador.
Na visão da CNI, a proposta soluciona o principal foco de conflito jurídico nos contratos
de terceirização, que é a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, conceito
genérico e aberto a interpretações subjetivas. O estudo Terceirização: Principais
pontos em debate no Brasil comparativamente à realidade de outros países, realizado
pela CNI, analisou como o tema é tratado na legislação de África do Sul, Alemanha,
Austrália, Chile, Colômbia, Espanha e Suécia e concluiu que “em nenhum dos países
estudados há restrição à terceirização de atividades-fim como regra geral, seja por
motivos trabalhistas, seja por restrições cíveis.”
PROTEÇÃO ASSEGURADA - A CNI sempre defendeu que a terceirização seja objeto
de uma regulamentação equilibrada, de forma a dar segurança jurídica e proteção
para empresas e para os trabalhadores.
O projeto aprovado, aliás, oferece dupla rede de proteção ao trabalhador envolvido
em contratos de prestação de serviços terceirizados ao estabelecer a responsabilidade
subsidiária da contratante por eventuais débitos trabalhistas e previdenciários, em
consonância com o que já prevê a jurisprudência da Justiça do Trabalho.
REFORMAS - A regulamentação da terceirização é um importante passo no
estabelecimento de regras claras que contribuam para a melhora do ambiente de
negócios brasileiro.
No entanto, mudanças estruturais, como a modernização das leis do trabalho e a
reforma a Previdência Social, para assegurar a sustentabilidade do sistema de
aposentadorias e o equilíbrio fiscal, são essenciais se fomentar um novo ciclo de
investimento sustentado da economia.
Contra terceirização, oposição leva 'patos da Fiesp' ao plenário da Câmara
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Contrária à tentativa da Câmara de aprovar nesta quarta-feira (22) o projeto que abre
a possibilidade de ampla terceirização no país, a oposição levou ao plenário da Casa,

durante a sessão, diversos patos amarelos infláveis com a inscrição "devorador de
direitos".
A alusão é ao "Pato da Fiesp", símbolo da Federação das Indústrias de São Paulo contra
a volta da CPMF e a favor do impeachment de Dilma Rousseff.
A Fiesp apoia o projeto que está sendo votado nesta quarta e que permite às empresas
terceirizar qualquer ramo de sua atividade, incluindo a principal, a chamada atividadefim.
A oposição diz que a medida tem o objetivo de reduzir o salário dos trabalhadores.
Caso seja aprovado, o projeto seguirá para a sanção de Michel Temer, que é a favor
da medida.
Projeto de terceirização abre espaço para fim de 'monopólio' dos sindicatos
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Se o projeto de lei sobre a terceirização for aprovado na Câmara, outra mudança na
organização do trabalho poderá ser antecipada: a reforma sindical.
Não existe lei a respeito da terceirização, mas uma súmula do TST sobre o assunto.
Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, deve levar uma proposta do Executivo
sobre o tema a votação nesta quarta-feira (22).
Caso o texto seja aprovado, trabalhadores de diferentes empresas prestarão serviços
em um mesmo ambiente.
Será comum que um espaço tenha pessoas que são representadas por várias
organizações sindicais.
"A consequência é a pulverização, em uma mesma empresa, de sindicatos", diz
Caroline Marchi, sócia do Machado Meyer. Com isso, poderá haver preferência de
profissionais por um representante.
Hoje, a unicidade, conceito semelhante a um monopólio pelo qual um só sindicato
representa uma categoria, proíbe que trabalhadores escolham seu órgão.
"Haverá diferenças de direitos que cada profissional tem e poderá ocorrer migração de
quem se sentir prejudicado", diz Marcello Della Monica, sócio do Demarest.
Sindicalistas não discutem reformas desde 2005, diz Clemente Lucio Ganz, diretor do
Dieese (departamento intersindical de estudos).
"Não se sabe o que pode resultar [do projeto do Executivo]. As indicações são de que
ele forçará uma mudança na organização sindical."

Câmara aprova ampliação de permissão para trabalho temporário para 9
meses
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Deputados aprovaram nesta quarta-feira, 22, a ampliação da permissão para
empresas contratarem trabalhadores temporários dos atuais três meses para até nove
meses (seis meses, renováveis por mais três).
A ampliação foi aprovada por meio da votação em separado de trecho do projeto de
lei de 1998 que regulamenta a terceirização em empresas privadas e no serviço
público.
O trecho foi aprovado por 275 votos a 28. Houve ainda 46 abstenções. A ampliação
da permissão tinha sido aprovada pela Câmara em 2000, quando deputados votaram
o projeto pela primeira vez.
O Senado, no entanto, retirou a medida quando votou o projeto em 2002. Agora, na
segunda votação da proposta na Câmara, deputados aprovaram novamente a
ampliação do prazo. O texto final aprovado seguirá agora direto para sanção do
presidente Michel Temer.
Relator diz em Plenário que projeto de terceirização não tira direitos e veta
anistia
23/03/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Ao iniciar em Plenário a leitura do seu parecer, o relator do projeto que regulamenta
a terceirização e o trabalho temporário (PL 4302/98), deputado Laercio Oliveira (SDSE), negou que a medida vá penalizar os trabalhadores.
“Faço um desafio: apontem dentro do texto um item sequer que retire direitos dos
trabalhadores. Não existe”, afirmou.
Oliveira disse ainda que vai rejeitar qualquer anistia a multas aplicadas a empresas.
“O relatório que apresentei à Mesa retirou a anistia, um assunto que não vale a pena
discutir aqui”, declarou.
Reforma trabalhista rasga a CLT ou gera empregos? A resposta está longe
desses extremos
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Proposta privilegia negociação e reduz incerteza do empregador. Mas não
criará os milhões de empregos prometidos pelo governo

Reforma trabalhista mexe em três pontos da legislação: contratos temporários,
trabalho em tempo parcial e negociações coletivas Antônio More/Gazeta do Povo
A reforma trabalhista tem sido discutida a partir de pontos de vista extremos. Os que
se opõem às mudanças dizem que elas vão acabar com a Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) e a proteção dos trabalhadores. Na ponta oposta, o governo alardeia
que a chamada modernização vai gerar 5 milhões de empregos.
O mais provável é que nada disso aconteça. O que a reforma pode fazer é dar mais
segurança jurídica às relações de trabalho, melhorando o ambiente de negócios e
reduzindo parte do custo de pessoal das empresas. Mais especificamente, o custo
decorrente de decisões judiciais que anulam acordos firmados com os empregados.
“Pela legislação atual, todo contrato de trabalho no Brasil é falso, porque quando a
relação de trabalho termina as cláusulas podem ser totalmente renegociadas na
Justiça do Trabalho. O empresário nunca sabe quanto custa um trabalhador”, diz José
Márcio Camargo, economista da Opus Gestão de Recursos e professor da PUC-Rio. “Ao
definir alguns pontos que não podem ser modificados pela Justiça, a reforma diminui
um pouco essa incerteza.”
Terceirização
A reforma trabalhista proposta pelo governo não trata da terceirização. O assunto é
tema de projetos que podem ser votados em breve, um na Câmara e outro no Senado.
Ao que tudo indica, terá prioridade o texto que está na Câmara, que permite a
terceirização plena, incluindo a atividade-fim da empresa. Se aprovado, ele vai direto
para a sanção do presidente Michel Temer.
O projeto, que está sendo analisado por uma comissão especial da Câmara dos
Deputados, mexe em três pontos da legislação: contratos temporários, trabalho em
tempo parcial e negociações coletivas.
A duração máxima do contrato temporário passaria dos atuais 90 dias (prorrogáveis
por 90) para 120 dias (prorrogáveis por 120). A jornada de trabalho em tempo parcial
também seria ampliada, de 25 para até 30 horas semanais, ou então 26 horas, com
até seis horas extras.
Negociado vale mais
O ponto mais polêmico diz respeito aos acordos e convenções coletivas. O governo
quer deixar explícito em lei que a Justiça deve respeitar as cláusulas negociadas entre
trabalhadores (por meio de seus sindicatos) e empresas (diretamente ou via sindicatos
patronais). A Constituição já determina que o Judiciário reconheça as convenções
coletivas, mas os tribunais costumam anular dispositivos que contrariem a CLT.
Essa prevalência do negociado sobre o legislado não valeria para todo o contrato, mas
para 13 pontos, entre eles campeões de ações trabalhistas como o intervalo para
almoço, que poderia baixar de uma hora para 30 minutos, e a contagem do tempo
quando o empregador fornece o transporte até o trabalho.
Para o economista José Roberto Savoia, professor da USP, as regras propostas podem
ajudar as empresas a fazer ajustes pontuais e preservar empregos em momentos de
crise. Mas não diminuem o custo da formalização nem vão criar milhões de postos de
trabalho, como promete o governo. “A mudança de uma regra trabalhista não tem o
condão de gerar uma quantidade tão grande de empregos”, diz.
MAIS MUDANÇAS
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista na Câmara,
quer incluir no texto dois temas que ficaram de fora da proposta do governo: o trabalho
a distância, que ele chama de “teletrabalho” e muitos conhecem por “home office”; e
a jornada intermitente, em que não há horário fixo e o empregado pode receber por
hora trabalhada.

Mudanças na legislação têm pouco impacto sobre nível de emprego, diz Banco
Mundial
Logo na primeira audiência pública da Câmara dos Deputados sobre a reforma
trabalhista, há duas semanas, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que a
proposta pode criar até 5 milhões de empregos no médio e longo prazo. E o presidente
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, afirmou que sem
reforma o desemprego crescerá e “podemos caminhar a tal ponto que vamos rumo à
Venezuela”.
Estudo publicado em 2013 pelo Banco Mundial desautoriza essas conclusões. “Os
efeitos estimados [da legislação trabalhista] revelam-se modestos na maioria dos
casos – certamente mais modestos do que a intensidade do debate poderia sugerir”,
afirma o capítulo sobre empregos do “Relatório de Desenvolvimento Mundial 2013”.
Sem mágica
Dependendo do caso, o impacto da regulação pode ser ligeiramente positivo ou
negativo para o mercado de trabalho. Mas, de forma geral, não é determinante.
Embora afirme que intervenções excessivas ou insuficientes possam ter efeitos
negativos sobre a produtividade, o Banco Mundial conclui que as políticas e instituições
trabalhistas não são nem o principal obstáculo nem a “pílula mágica” para gerar bons
empregos e desenvolvimento na maioria dos países.
Em geral, a geração de empregos é mais associada à atividade econômica e à evolução
da produtividade. No Brasil, por exemplo, o setor privado criou quase 18 milhões de
empregos formais entre 2002 e 2014 sem que tenha havido uma mudança relevante
na legislação trabalhista.
Mãos dadas
A proposta de dar força de lei às negociações coletivas é criticada por muitos
sindicatos, procuradores e juízes. Mas também tem defensores na própria Justiça do
Trabalho.
“Não sou eu, não é um desembargador, não é um ministro de tribunal superior quem
sabe o que é melhor para o trabalhador do comércio de Curitiba, ou de São Paulo, ou
de Mossoró. O que o Judiciário deve fazer é coibir abusos”, disse o juiz do Trabalho
Marlos Melek à Gazeta do Povo no ano passado, ao defender que empresas e
trabalhadores decidam juntos como se dará suas relações.
Artigo: Terceirização é alívio bem-vindo à crise
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Mudar a CLT pode ser extremamente benéfico para ajudar o país a sair dessa
crise sem precedentes
Com a chegada do governo Michel Temer, discussões sobre a terceirização retornaram
ao foco do debate. A CLT é basicamente a mesma desde de sua criação em 1943.
Deixar que a mesma coordene todo o mercado de trabalho é o mesmo que usar um
navio a vapor, principal meio de transporte em 1943, para cruzar um oceano, quando
podemos usar um avião a jato, o principal meio de transporte do século 21. E mudar
a CLT pode ser extremamente benéfico para ajudar o país a sair dessa crise sem
precedentes.
Navios são grandes e pesados, mudar o curso é sempre muito difícil, porém podemos
iniciar a guinada agora. Vamos pensar em um exemplo básico: um shopping contrata
uma empresa de construção para uma reforma, logo os pedreiros da obra não são
funcionários do shopping e sim terceirizados.

Com a queda da economia, o shopping cancela a obra, ao mesmo tempo que uma
indústria exportadora se beneficia com o câmbio e decide expandir suas instalações,
contratando a mesma empreiteira do shopping.
Logo, não existem demissões. Os funcionários são realocados de um local para outro
e não há custos de demissão, que são altíssimos no Brasil. Isso já acontece hoje, pois
a obra é atividade meio e não atividade fim da indústria ou do shopping.
Agora pense que a mesma indústria tem engenheiros. Ela não pode terceirizar o
engenheiro que cuida da linha de produção, pois ele está envolvido na atividade fim.
Se essa indústria vai bem, o engenheiro tem emprego, se desacelera, ele é demitido
e essa demissão tem um custo elevado.
Caso o mesmo engenheiro pudesse terceirizar seus serviços para a indústria ele
deixaria de gerar o custo de demissão quando seus serviços não fossem mais
necessários, pois ele não seria mais CLT.
Portanto, haveria um aumento da flexibilidade de ambos os lados ao lidarem com
dificuldades financeiras. É sobre isso que se trata o PL 4330/04, que já foi aprovado
pela Câmara e falta ser aprovado pelo Senado e ser sancionado pelo presidente, que
já disse que não vai aprová-lo integralmente.
Salários não seriam achatados como dizem os agentes que são contra a terceirização,
inclusive poderiam aumentar, uma vez que custos de contratação e demissão seriam
muito mais baixos para as firmas. Do ponto de vista macroeconômico, isso tornaria
muito mais fácil realocar trabalhadores entre diferentes setores da economia. E a
redução de custos para todas as firmas da economia geraria um ganho de
produtividade que aumentaria a produção e, consequentemente, o emprego.
Outro argumento usual de quem é contra a terceirização é que esse tipo de trabalhador
ganha, em média, menos que aqueles que não são terceirizados. Esse argumento é
falacioso. Trabalhadores terceirizados costumam estar em setores de baixa
produtividade como limpeza e construção civil, profissões que ganham menos por
definição.
Com a entrada de profissionais com formação superior como engenheiros ou
advogados, o diferencial de salários tenderá a zero. Soma-se a isso o fato da
incapacidade do governo de saber com exatidão o que é atividade meio ou fim de uma
determinada firma. Cabe ao próprio mercado determinar isso e ajustar da forma mais
eficiente possível.
Um país que enfrenta uma recessão que em dois anos achatará a renda per capita em
mais de 8%, em termos reais, precisa rapidamente pensar em reduzir custos
relacionados ao trabalho para que assim que a economia volte a dar sinais positivos
(o que já vem ocorrendo), as firmas contratem a custo mais baixo, gerando uma queda
mais acentuada do desemprego e beneficiando a todos aqueles que no momento estão
sem emprego.
(Alaís Nascimento - é Economista pela Universidade de Brasília – UNB.
Victor Candido de Oliveira -é pesquisador assistente do centro de pesquisa e
documentação de história contemporânea do Brasil – CPDOC da FGV-RJ e editor do
site Terraço Econômico).
Desembargador diz que reforma trabalhista é inconstitucional
23/03/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Desembargadores da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro (RJ) e no Espírito Santo
(ES) criticaram há pouco, na Câmara, a proposta de Reforma Trabalhista

(PL 6787/16). Eles discutem, na comissão especial que analisa a proposta, soluções
extrajudiciais para os conflitos trabalhistas.
Para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª Região (ES)
Carlos Henrique Leite, o projeto é “absolutamente” inconstitucional. “Há
inconstitucionalidades gritantes no tocante à redução de direitos trabalhistas”, disse.
Segundo Leite, a redução do número de processos trabalhistas - como defende o
Executivo – não vai acontecer. “Se pensa que vai diminuir as demandas trabalhistas,
vai ser o contrário. Vamos ter uma quantidade enorme de demandas.”
Cerca de 58% dos 10 milhões de processos na Justiça do Trabalho, atualmente, tratam
de rescisão do contrato de trabalho, de acordo com o estudo Justiça em Números, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2016.
O desembargador do TRT da 1a Região (RJ) Gustavo Tadeu Alckmin afirmou que a
proposta não trará previsibilidade, como o governo defende. “Na sua literalidade ele
vai gerar mais questionamentos do que segurança jurídica.”
Segundo Alckmin, uma das medidas extrajudiciais mais eficazes é o aumento da
fiscalização das condições de trabalho. “As mesmas demandas e conflitos sobre os
mesmos objetos estão tramitando na Justiça do Trabalho. O objeto é o mesmo com
processos contra bancos, supermercados e administração pública”, disse o
desembargador.
Temer diz que 'espetáculo' da Carne Fraca trouxe prejuízos ao país
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em entrevista ao canal "Globo News" nesta quarta-feira (22), o presidente Michel
Temer afirmou que o "espetáculo" do anúncio da Operação Carne Fraca "gerou um
problema internacional" que traz prejuízos ao país.
O presidente disse que viu o anúncio da operação com "tristeza cívica" e criticou a
dimensão que foi dada à operação, destacando que apenas um número pequeno de
funcionários e de frigoríficos estão sendo investigados.
"Não estamos aqui dizendo que, se houver irregularidade, não tem que ser punida, ao
contrário. Isso [o espetáculo] que não fez bem porque gerou um problema
internacional", disse Temer.
O presidente destacou que o país exporta US$ 2 bilhões por ano para a China, que
suspendeu a compra da carne brasileira após o anúncio da operação.
Apesar das críticas, Temer disse que não pensa em trocar o atual diretor-geral da
Polícia Federal.
Relator ainda estuda como atender orientação de Temer para Previdência
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Depois de o presidente Michel Temer ter anunciado às pressas a retirada dos
servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência, o relator da proposta,
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), ainda estuda com técnicos do Congresso e
do Planalto como atender a orientação presidencial.
O deputado declarou que "o fato do presidente dar uma orientação não quer dizer que
possa passar por cima da Constituição" e afirmou que é necessário "estudo
constitucional para ver a viabilidade jurídica dessa direção".

Oliveira Maia se reuniu nesta quarta-feira (22) com o ministro Eliseu Padilha (Casa
Civil), o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, além de técnicos do Palácio do
Planalto e do Congresso. No meio do encontro, o presidente Michel Temer apareceu
na sala da reunião, acompanhado dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo
Oliveira (Planejamento).
O relator disse que a equipe técnica ainda está estudando a melhor forma de viabilizar
a retirada de parte dos servidores e que há "alguns muitos" trechos da Constituição
que atrapalham essa mudança, mas garantiu que "viabilidade sempre há".
"O fato de o presidente dar uma orientação não quer dizer que possa passar por cima
da Constituição. Há boa vontade da bancada, interesse da base, de atender, dentro
da regra constitucional, mas nem o presidente tem interesse de suplantar regra
constitucional nenhuma.
Vamos caminhar no sentido de construir um caminho que tenha base constitucional,
que não vá no futuro ser questionada na Justiça", declarou.
Atualmente, a Constituição trata da aposentadoria de servidores da União, Estados,
Distrito Federal e municípios no mesmo artigo.
ANÚNCIO
Temer surpreendeu até mesmo técnicos do Palácio do Planalto e dos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento ao convocar a imprensa na noite de quarta-feira para a
anunciar a exclusão de servidores estaduais e municipais da proposta.
Serão retirados da reforma os servidores estaduais e os funcionários públicos de
municípios que têm regimes próprios de Previdência. Os servidores de municípios que
estão ligados ao INSS serão afetados pelo texto que for aprovado pelo Congresso.
Cerca de 3.500 municípios estão ligados ao INSS, enquanto outros 2.000 têm regimes
próprios de Previdência.
A medida do governo, que já havia deixado de fora da proposta as Forças Armadas,
bombeiros e policiais militares, enfraquece o argumento central em defesa da reforma,
de que as mudanças afetariam toda a população.
A decisão foi tomada para enfraquecer o poder de mobilização contra a reforma, já
que professores públicos e policiais civis são duas categorias numerosas que têm se
manifestado contra as mudanças.
Frigoríficos da Grande Curitiba demitem quase 300 trabalhadores
23/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
Dois frigoríficos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) que aparecem nas
investigações na Operação Carne Fraca, que verifica a adulteração de carne, demitiram
280 pessoas na manhã de ontem. Com tudo parado por causa das investigações, a
direção dos dois frigoríficos resolveu demitir. Uma fila de funcionários se formou na
frente dos frigoríficos, em Colombo e em Curitiba, para assinar o aviso prévio.
Um dos frigoríficos é investigado por usar carne de aves em produtos etiquetados
como peru. Outro foi citado na investigação por corrupção e injeção de produtos
cárneos em seus produtos.
Na terça-feira o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve em um frigorífico na
Lapa, também citada na Operação da Polícia Federal. O ministro fez uma visitainspeção para tentar mostrar a solidez da fiscalização brasileira. Ontem, ele fez o
mesmo em supermercados de Brasília, onde foram recolhidas amostras pela Vigilância
Sanitária.

Exportações já começaram a cair e prejuízo pode chegar a R$ 1,5 bilhão
23/03/2017 – Fonte: Bem Paraná

Ministro Blairo Maggi: prejuízo virá com certeza (foto: José Cruz/Agência Brasil)
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ontem que os problemas identificados
na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, são questões “localizadas” e “pontuais”
de desvio de conduta de servidores, mas reconheceu perdas sensíveis para o País.
Maggi defendeu o sistema e controle de qualidade da carne brasileira e disse que com
o episódio a imagem do país ficou “arranhada” e “abalada”, impactando nas vendas
para o mercado externo. De acordo com o ministro, a média diária de exportação
brasileira de carnes é de US$ 63 milhões e na terça-feira ficou em US$ 74 mil.
“Estamos falando de números estratosféricos. Não sabemos o tamanho da pancada
que vamos levar ainda”, disse.
O ministro estimou que o Brasil poderá ter um prejuízo de até US$ 1,5 bilhão por ano
com os desdobramentos da Operação Carne Fraca. “Os prejuízos que vamos ter serão
muito grandes".
O Paraná pode ser o Estado mais impactado, já que a maioria dos frigoríficos sob
suspeita estão aqui. O Estado também é um dos grandes produtores de carne e é o
principal produtor de carne de frango para exportação.
Brasil suspende registro de investigadas
O Brasil comunicou a todos os países que compram carnes dos 21 frigoríficos
investigados na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que foram suspensos os
registros de exportação dessas unidades, disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.
Segundo ele, "é natural agora recebermos pedidos de esclarecimento de cada um
desses países". O ministro disse ainda que esta é uma chance para o governo brasileiro
dar informações detalhadas a cada país, para evitar embargos totais e por tempo
indeterminado.
Maggi reforçou a segurança e a robustez dos sistemas brasileiros de produção de
carnes e de defesa agropecuária, e ressaltou que o objetivo, no momento, é
tranquilizar os mercados interno e externo. "Estamos dando aos mercados
importadores a garantia de que não há problemas com os produtos embarcados",
disse. "Nosso sistema detecta tudo. É totalmente rastreado “.
Para senadores aliados, Temer 'perdeu timing' sobre recuo na Previdência
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Em reunião com o presidente Michel Temer, senadores da base aliada avaliaram nesta
quarta-feira (22) que o governo peemedebista criou um desgaste desnecessário ao ter
demorado para retirar os servidores estaduais e municipais da reforma previdenciária.

No encontro promovido no Palácio do Planalto, a crítica foi de que o governo "perdeu
o timing" e que não deveria tê-los incluídos desde o início ou deveria tê-los retirado
logo após o envio da proposta pela equipe econômica, em dezembro.
Nas palavras de um senador governista, "talvez se a equipe econômica tivesse
antecipado a questão, o desgaste público seria menor". Na saída do encontro,
integrantes da base aliada também criticaram em reservado o fato de o Palácio do
Planalto não ter informado anteriormente os governadores do país, que foram pegos
de surpresa.
A decisão foi anunciada pelo presidente na noite de terça-feira (21) com o objetivo de
enfraquecer o poder de mobilização contra a iniciativa, já que professores públicos e
policiais civis são duas categorias numerosas que têm se posicionado publicamente
contra a reforma.
A proposta que vinha sendo discutida há semanas pelo Palácio do Planalto, contudo,
não agrada a governadores, que reconhecem resistência em promovê-la às vésperas
de eleições estaduais.
No encontro, o presidente também ouviu que o Palácio do Planalto tem perdido a
guerra da comunicação sobre a reforma previdenciária. O senador Cristovam Buarque
(PDT-DF) defendeu que a gestão federal faça uma cartilha explicativa para a
população, uma vez que, em viagem a São Paulo, ouviu muitas críticas à proposta.
Em discurso, Temer pediu o apoio da base aliada à proposta e disse que fará quantas
reuniões forem necessárias para aprovar a iniciativa. Ele disse ainda que as críticas ao
texto do governo são "políticas" e que o debate deveria ser na verdade técnico.
Os partidos de oposição acusam o presidente de ter optado pela mudança somente
para tentar garantir que a proposta seja aprovada.
‘Criaram um privilégio’, dizem especialistas sobre exclusão de servidores
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Economistas especializados em gestão pública e temas previdenciários receberam com
“preocupação” a decisão do governo de excluir Estados e municípios da Reforma da
Previdência. No balanço geral, a União cedeu, mais uma vez, à pressão dos servidores
públicos.
Ao mesmo tempo, avaliam que faltou bom senso em relação à situação financeira dos
Estados, fragilizada pelos gastos previdenciários. Criticou-se ainda o fato de o governo
não levar em consideração que a mudança de rota vai ser mal recebida pelos
trabalhadores da iniciativa privada.
O argumento apresentado pelo presidente Michel Temer ao anunciar a decisão não foi
bem recebido pela maioria dos especialistas. Temer disse que a União excluiu
servidores municipais e estaduais da reforma para “obedecer a autonomia” dos demais
entes da federação.
A leitura geral, porém, é que o governo recuou para apaziguar parlamentares, que
ameaçavam prejudicar a reforma após serem pressionados por servidores em suas
bases, especialmente juízes e integrantes dos ministérios públicos. Não houve, porém,
sensibilidade em relação ao efeito colateral sobre o restante da população.
“A decisão pode criar um conforto para os deputados votarem, mas tende a aumentar
a revolta da sociedade contra a reforma: como é que você vai explicar para a Maria
das couves, na área rural, que ela vai se aposentar aos 65 anos e a juíza da
cidadezinha dela, aos 55?”, diz Leonardo Rolim, consultor de Orçamento da Câmara

dos Deputados e ex-secretário de Políticas de Previdência Social. Rolim ainda chama
a atenção para o legado da medida: “O governo Temer, que se propôs a reduzir
privilégios, vai criar um novo privilégio.”
Na avaliação do economista Marcos Lisboa, presidente do Insper e ex-secretário de
política econômica do Ministério da Fazenda, o governo fortaleceu grupos de pressão.
“Vi a mudança com preocupação: no meio dessa crise, quando a sociedade é chamada
para arcar com sacrifícios, a elite dos servidores, que não pode ser demitida, que já
teve aumento salarial, agora vai ficar fora da reforma da Previdência”, diz Lisboa.
Os especialistas lembram que a crise financeira dos municípios e, especialmente, dos
Estados vem da folha do pagamento, mas prefeitos e governadores têm dificuldade
em impor reformas. Basta ver o caos causado no Espírito Santo com a paralisação da
PM.
A visão é que a decisão pode mais atrapalhar do que ajudar os Estados. “Estão dando
rasteiras nos Estados: primeiro, tiraram os militares, e é um grande problema para os
Estados mexer na polícia militar. Agora, tiraram os civis”, diz Raul Velloso,
especialista em contas públicas. Segundo ele, basta olhar as projeções de déficits, que
vai subir perto de R$ 40 bilhões até 2020, para saber o tamanho do problema. A falta
de dinheiro para pagar salários e aposentadorias, realidade no Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, pode se espalhar pelo País.
Mansueto: qualquer reforma da Previdência tem de abarcar servidores e
políticos
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de
Almeida, fez uma forte defesa de uma reforma da Previdência ampla e que inclui
servidores públicos e políticos. Se o Brasil não for bem sucedido na missão da reforma
da Previdência, diz o secretário, terá de gastar ainda mais no futuro e, para isso,
aumentar a carga tributária já elevada.
“Qualquer reforma da Previdência tem de pegar servidores e políticos”, disse Mansueto
em evento sobre a poupança para o desenvolvimento econômico na Universidade de
Brasília (UnB).
Ao defender a reforma, o secretário apontou que o Brasil já gasta como país rico com
a Previdência. Atualmente, o País gasta cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB)
com a Previdência, patamar semelhante ao do Japão. Se nada for feito, completou o
secretário, os gastos caminhariam rumo a até 20% no médio e longo prazo. “E nenhum
país do mundo gasta 20% com o PIB.”
Para o secretário, a falha na missão de reformar a Previdência pode ter consequências
negativas em cascata. “Se falharmos nessa tarefa, o País vai ter de gastar mais e a
carga tributária terá de subir. E o mundo dificilmente vai querer financiar um país de
renda média com carga tributária cada vez mais alta”, disse Mansueto.
Meirelles: governo quis evitar judicialização da reforma da Previdência
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo decidiu deixar
servidores estaduais e municipais de fora da reforma da Previdência para não arriscar
uma judicialização da questão.

De acordo com Meirelles, já havia um grupo de juristas questionando esse ponto. “Não
é apenas uma questão de conveniência política ou viabilidade para os governadores,
é de autonomia federativa”, afirmou.
Segundo o ministro, as regras para as previdências dos servidores estaduais serão
tomadas por ente. “O governo tomou a decisão de focar o seu trabalho no que é
responsabilidade direta da União, que é o Orçamento federal”, completou.
‘É a reforma da Previdência fazendo água’, diz líder da oposição no Senado
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A decisão do presidente Michel Temer de retirar da reforma da Previdência os
servidores públicos estaduais e municipais foi vista como uma demonstração de
fraqueza do governo pelo líder da oposição no Senado, Humberto Costa (PT-PE). “É a
reforma fazendo água”, afirmou, dando a entender que a proposta do governo começa
a se desfazer.
Para ele, a decisão de Temer é uma tentativa de buscar apoio da base no Congresso,
que claramente não está disposta a votar a reforma da maneira como foi enviada pelo
governo.
“Ele está querendo tirar um pouco a pressão dos deputados e jogar para os
governadores. Já é uma demonstração de fraqueza”, afirmou.
O petista afirmou que a exclusão de servidores municipais e estaduais ainda não foi
discutida pela bancada no Senado, mas que todo alívio na reforma da Previdência será
bem visto pela oposição.
Apesar de ser favorável a uma revisão do modelo previdenciário, o senador julga a
proposta enviada por Temer prejudicial aos trabalhadores.
Desemprego zero é realidade em país europeu
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
À medida que a Europa se recupera de seus problemas econômicos, a
Dinamarca é um dos poucos países que pode se gabar de estar próxima de
uma taxa quase zero de desemprego

Desemprego zero é realidade em país europeu. Escritório da Clio Online’s em
Copenhague, na Dinamarca. Companhias dinamarquesas como a Clio estão tentando
contratar, mas todos parecem já estar trabalhando no país. Carsten Snejbjerg/NYT
Quando Peter Enevoldsen recebeu um pedido lucrativo de peças de trator feitas sob
medida por sua empresa, a Sjorring Maskinfabrik, ele se encheu de alegria. O contrato
valia mais de meio milhão de euros – uma bênção para seus lucros. Só havia um
problema: ele não tinha funcionários o bastante para o serviço.

As entregas atrasaram um mês, depois dois, então três, enquanto ele procurava
soldadores habilidosos para acelerar o trabalho na fábrica. Contudo, na economia
dinamarquesa, que não para de crescer, é difícil encontrar profissionais ociosos.
À medida que a Europa se recupera de seus problemas econômicos, a Dinamarca é
um dos poucos países que pode se gabar de estar se aproximando de uma taxa quase
zero de desemprego, o que significa que praticamente todo mundo que pode e quer
trabalhar, tem emprego. Contudo, ao invés de ser animador, isso representa novos
desafios para a recuperação do país.
Mais de um terço das empresas desse país com indústrias e tecnologias avançadas já
não é capaz de encontrar trabalhadores bem formados para preencher as vagas.
Existem muitos postos abertos para especialistas em TI, cientistas da computação,
engenheiros e mecânicos, além de eletricistas e carpinteiros. Para atraí-los, os salários
não param de crescer. As empresas afetadas estão diminuindo a produção, deixando
de aceitar pedidos e postergando planos de expansão.
“Precisamos de mais trabalhadores qualificados, mas não temos onde encontrá-los”,
afirmou Enevoldsen, que recentemente se uniu a outras empresas em uma campanha
nacional para atrair talentos. “Se a falta de mão de obra continuar desse jeito,
sofreremos um impacto profundo no crescimento de nossa empresa e da economia
como um todo.”
A recuperação da Europa está sendo mais forte no norte, onde Inglaterra, Alemanha
e os vizinhos nórdicos da Dinamarca também se aproximam de uma taxa zero de
desemprego. Os índices de desemprego também caíram nos EUA e alguns economistas
expressam otimismo em relação aos rumos do país.
Contudo, a experiência dinamarquesa mostra o que pode acontecer quando o sucesso
é grande e rápido demais.
O país de menos de seis milhões de habitantes produz uma ampla gama de bens, de
medicamentos a máquinas industriais. Para acelerar seu setor tecnológico, o governo
nomeou um “embaixador tecnológico” para aprofundar o relacionamento com o Google
e outras gigantes digitais.
Depois de uma difícil recessão, os índices de desemprego chegaram a 4,3 por cento,
que é basicamente o mais baixo possível sem causar inflação. Durante um boom
econômico há uma década, o desemprego chegou a apenas 2,4 por cento, dando início
a uma espiral insustentável de salários e preços altos, que o governo quer evitar a
todo custo agora.
O crescimento ainda é relativamente modesto – a economia do país cresceu cerca de
1,2 por cento no ano passado, apesar da onda de contratações. Contudo, em muitos
setores a demanda por trabalhadores cresceu tão rapidamente que os economistas
afirmam que a recuperação pode encontrar uma barreira.
“É difícil imaginar um crescimento mais robusto porque não temos os trabalhadores
necessários para isso. Talvez tenhamos que nos contentar com taxas de crescimento
mais baixas no futuro, a menos que possamos estimular a formação de mão de obra”,
afirmou Steen Nielsen, diretor de políticas do mercado de trabalho da Confederação
da Indústria Dinamarquesa, o principal grupo de lobby industrial do país.
O governo ajudou a aliviar essa tendência por meio da conexão da idade para
aposentadoria com a expectativa de vida, permitindo que idosos trabalhem por mais
tempo e encorajando a contratação de mais cidadãos da União Europeia, que não
precisam de vistos de trabalho para trabalhar na Dinamarca.

Alguns empregadores também tentam contratar refugiados, mas uma parcela pequena
dos recém-chegadas está pronta para preencher vagas que exigem mão de obra
qualificada. Além disso, o governo adotou políticas mais restritivas, para evitar que
mais refugiados viessem ao país.
A Alemanha, que sofre com a falta de engenheiros, enfermeiros e outros trabalhadores
qualificados, adotou a rota contrária, criado programas de formação para refugiados
de forma a resolver o problema.
Na Dinamarca, algumas empresas optaram por gerar emprego em outros países.
A Clio Online, empresa de tecnologia da educação com sede no centro de Copenhague
que digitaliza materiais educativos para o sistema educacional do país, abriu um
escritório satélite na Ucrânia, contratando cerca de 20 programadores.
“Nós queríamos contratar aqui no país, mas foi impossível. Ainda temos vagas, mas
não encontramos ninguém para preenchê-las”, afirmou Janus Benn Sorensen, um dos
três fundadores da empresa.
Na Sjorring, Enevoldsen tentou durante mais de um ano acrescentar soldadores e
designers industriais à sua equipe de 275 pessoas. A empresa, que presta serviços
para a Volvo e a Caterpillar, conta com uma fábrica de 8 hectares no norte da
Dinamarca e utiliza uma linha de montagem parcialmente automatizada.
Ele ofereceu um aumento de salário de mais de 2 por cento, mas aumentar os salários
atrapalha as margens de lucro. Embora tenha conseguido contratar trabalhadores do
leste europeu, ainda falta gente.
No ano passado, o pedido de um cliente europeu, avaliado em 600 mil euros, foi
entregue apesar do atraso. Contudo, ele teme que a falta de mão de obra impeça a
Sjorring de chegar ao próximo nível.
“Poderíamos crescer ainda mais se tivéssemos as pessoas certas, isso é
inquestionável”, afirmou Enevoldsen, CFO da empresa, que recorreu a um headhunter
para encontrar oito soldadores e programadores de máquinas industriais.
Outras empresas têm problemas similares. A Teccon Form, que fabrica ferramentas
para moldagem por injeção e emprega cerca de 20 designers e engenheiros
mecânicos, teve que deixar de lado clientes potenciais no ano passado, pois não
conseguiu contratar.
“Não há gente desempregada o bastante. O problema ficará ainda pior nos próximos
anos”, afirmou Michael Nederby, diretor-executivo da empresa. Agora, ele está a
procura de pessoal na Alemanha, Polônia e Portugal.
O banco central da Dinamarca está observando a situação de perto para garantir que
a falta de mão de obra não traga efeitos colaterais negativos, como queda na
produtividade, caso as pessoas comecem a trocar de emprego com mais frequência,
nem picos salariais que poderiam gerar inflação.
Os salários na Dinamarca são determinados por meio de negociações com sindicatos,
associações patronais e o governo, mas as indústrias e empresas de tecnologia, em
especial, têm aumentado salários para atrair funcionários e a expectativa é que o
processo continue.
E nem todo mundo que poderia estar trabalhando realmente está no mercado de
trabalho: cerca de 92 mil dinamarqueses recebem auxílio desemprego e as empresas
afirmam que muitos deles poderiam estar empregados.

O governo está testando medidas para encorajar aposentados relativamente jovens,
estudantes aposentados por invalidez a retornarem ao mercado de trabalho. As
empresas também fazem lobby junto ao governo para intensificar o ensino de
habilidades de tecnologia e trabalho nas escolas, de forma a produzir mais
dinamarqueses jovens preparados para um mercado de alta tecnologia.
Até mesmo grandes empresas sentem o problema. O escritório da Microsoft na
Dinamarca enfrenta problemas para contratar trabalhadores do setor de TI, assim
como profissionais de marketing e representantes de vendas, de acordo com Marianne
Dahl Steensen, gerente geral da empresa no país. Em função de seu tamanho, a
Microsoft é capaz de atrair trabalhadores estrangeiros para Copenhague, mas mantêlos no país é uma de suas maiores prioridades.
“Fazemos tudo para manter um ambiente de trabalho moderno e flexível”, afirmou
Steensen. A empresa se concentra na diversidade étnica e de gênero e trabalha com
refugiados e desempregados para cultivar novos talentos.
Para empresas dinamarquesas de menor porte, as soluções precisam chegar rápido.
A Clio Online começou com três funcionários, e agora conta com 90 em seu escritório
de Copenhague, criando conteúdo para professores e estudantes, incluindo materiais
em tempo real sobre o presidente Donald Trump e a Marcha das Mulheres em
Washington.
A empresa se tornou rapidamente uma das líderes de mercado na Dinamarca.
Contudo, as ambições de crescimento chegaram ao limite, graças a pedidos vindos da
Suécia e mesmo da Arábia Saudita, cujos governos estão digitalizando bibliotecas e
textos educacionais.
A empresa abriu o escritório na Ucrânia há três anos, mas as diferenças culturais
atrapalharam a eficiência. Por exemplo, os funcionários do escritório ucraniano não
começam o trabalho encomendado pela Dinamarca, a menos que recebam a
aprovação de seus superiores na Ucrânia.
O CMO da empresa, Thomas Overholt Hansen, estima que tenha perdido 1,5 milhão
em faturamento potencial no ano passado, uma vez que a falta de mão de obra afetou
sua capacidade de atender novos clientes. “Estamos perdendo dinheiro todos os dias”,
afirmou.
Como a Positivo se preparou para a crise dos PCs e voltou a lucrar em 2016
23/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Empresa paranaense diversificou seu negócio com o aumento da venda de
celulares e novas parcerias internacionais, e reverteu um prejuízo de R$ 79,9
milhões

Positivo reverteu um prejuízo de R$ 79,9 milhões em 2015 ao lucrar R$ 8,8 milhões
no ano passado Positivo/Divulgação
Para enfrentar a crise do mercado de computadores - que teve em 2016 o pior
resultado dos últimos treze anos, com queda de 31,7% nas vendas -, a Positivo
Informática diversificou seus negócios e focou em parcerias internacionais. A empresa
paranaense apostou na venda de celulares para o mercado interno e celebrou
contratos de comercialização de PCs e tablets para Argentina, Chile, Uruguai e Quênia.

Com isso, reverteu um prejuízo de R$ 79,9 milhões ao lucrar R$ 8,8 milhões no ano
passado e está cada vez menos dependente das vendas de computadores e tablets
para os setores governamental e corporativo.
Desde que os smartphones ficaram mais acessíveis à população, a venda de
computadores (desktops e notebooks) e tablets no país caiu. O número de
computadores comercializados passou de 15,4 milhões em 2011 para 4,5 milhões em
2016, uma queda de 70%. Já os tablets tiveram em 2016 o segundo ano consecutivo
de queda. As vendas dos aparelhos caíram 32% ao passar de 5,8 milhões de
dispositivos para 4 milhões.
O cenário é reflexo de dois principais fatores. O primeiro seria a mudança de hábito
do consumidor, que trocou o computador e o tablet pela facilidade do smartphone. O
segundo motivo seria a recessão econômica brasileira, que derrubou a venda do setor
de varejo como um todo.
A Positivo, se antecipando a esses fatores, diversificou seus negócios para diminuir
sua dependência dos computadores e tablets. A principal estratégia adotada foi o foco
no segmento de celular, principalmente a partir do fim de 2014 e depois com a entrada
da Quantum no portfólio da marca.
Os celulares foram responsáveis por 32% da receita líquida da companhia no ano
passado. A empresa também aumentou a sua participação de mercado (market share)
de 2,3% para 4,8%, com 2,3 milhões de unidades vendidas. A venda de celular é,
basicamente, restrita ao varejo.
A marca Quantum é o principal chamariz da companhia para a área de celulares.
Somente no quarto trimestre de 2016, os produtos da marca foram responsáveis por
43% da receita de celulares, que foi de R$ 149 milhões no período. A marca foi fundada
em 2015 pelos empresários Marcelo Reis, Vinícius Grein e Thiago Miashir e adquirida
pela Positivo no mesmo ano.
“Eu acredito que nós executamos muito bem a estratégia de diversificação de PCs para
celulares antevendo essa grande queda no mercado de computadores. A diversificação
é fator chave para a companhia. A gente está tentando crescer muito em celular e
pesquisando outros negócios a serem feitos para compensar esse mercado menor de
computador”, afirmou Hélio Rotenberg, presidente do Grupo Positivo, em
teleconferência realizada a investidores.
O vice-presidente executivo da Positivo, Carlos Augusto Moreira, em entrevista à
Gazeta do Povo, confirmou que o foco da companhia é diversificar as suas fontes de
receita e que, pelo ritmo de vendas e tamanho de mercado, os celulares podem ganhar
o posto de carro-chefe da companhia em breve. “Em termos numéricos isso pode
acontecer, porque o mercado de celulares é três vezes maior do que o de PCs e o
nosso market share [de celular] é de apenas 4,8%.”
Empresa aposta em parcerias internacionais para dar sobrevida a PCs e
tablets
Apesar de os celulares estarem ganhando cada vez mais destaque na Positivo, a
companhia não deixou de lado os computadores e tablets e encontrou no mercado
externo um espaço para eles crescerem. A empresa celebrou novos contratos com
Argentina, Chile, Uruguai, Ruanda e Quênia. Alguns dos contratos não entraram no
balanço de 2016 e devem contar para este ano.
Em setembro de 2016, a Positivo iniciou as vendas de computadores VAIO na América
do Sul, antiga marca da Sony que fechou uma parceria de distribuição com a empresa
paranaense em 2015. A distribuição é feita a partir de uma joint venture criada com o
grupo argentino BGH.

O primeiro país a receber os VAIOs da Positivo foi a Argentina já no ano passado.
Neste ano, a novidade chegou ao Chile e há a previsão de começar a atuar no Uruguai
ainda no primeiro semestre de 2017.
Outra novidade em 2016 e que ajudou a diversificar os canais de venda da companhia
foi o contrato celebrado governo do Quênia, em parceria com uma universidade local,
para o fornecimento de computadores e tablets para estudantes. O contrato prevê o
fornecimento de 324 mil dispositivos até este ano. As entregas começaram no quarto
trimestre do ano passado. O faturamento estimado é de US$ 100 milhões. Na África,
a empresa já atuava em Ruanda.
Decodificadores
Neste ano, a Positivo vai contar ainda com o apoio da venda de decodificadores de
sinal digital de televisão para aumentar a sua receita. A empresa venceu uma licitação
do governo federal, no âmbito do programa Seja Digital, para o fornecimento de
decodificadores set-top-box para famílias beneficiárias do programa Bolsa Família.
Todos os componentes dos decodificadores vêm da Ásia e são montados nas fábricas
da Positivo em Curitiba e Manaus. Depois, a distribuição é feita para famílias
integrantes do Bolsa Família de todo o Brasil. A entrega dos aparelhos acontece até o
fim deste ano. O contrato vai render R$ 267 milhões para a Positivo.
Sandra Peres, analista-chefe da Coinvalores, avalia que a estratégia de diversificação
de produtos e canais de venda da Positivo é adequada, pois a empresa não está
fugindo do seu core business, que é ser uma indústria de tecnologia, ao mesmo tempo
em que enfrenta a crise dos computadores e tablets, que ainda respondem pelo maior
volume de faturamento da companhia.
De volta ao lucro
Depois de diversificar seus produtos e canais de venda, a Positivo Informática voltou
ao lucro em 2016. A estratégia deu um fôlego extra para a empresa enfrentar a crise
dos PCs e tablets e a queda nas vendas para o poder público.
Receita líquida
Em R$ bilhões

Saldo líquido
Em R$ milhões

Receita líquida por
Tipo de produto
Em R$ milhões

Canal de venda
Em R$ bilhões
Participação na receita líquida de 2016 por
Participação de mercado

Previsão de crescimento da massa salarial cai de 7,4% para 4% no
Orçamento
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo revisou parâmetros macroeconômicos do Orçamento, entre eles a projeção
para o crescimento da massa salarial, que passou de 7,4% para 4%. A expectativa de
taxa de câmbio média de 2017 passou de R$ 3,4 para R$ 3,2 e de taxa Selic média foi
de 12,1% para 10,9%.

Também foi revista a projeção para o preço médio do barril de petróleo, que passou
de US$ 46,8 para US$ 56,2. Para o IGP-DI, a previsão passou de 5,5% para 4,6%.
Também houve mudança no valor do salário mínimo, já anunciada pelo governo no
início do ano, que passou de R$ 945,8 para R$ 937.
Mais cedo, o governo havia anunciado revisão na projeção para o PIB de 1,6% para
0,5% e do IPCA de 4,8% par 4,3%.
Governo deve anunciar alta de tributos junto com corte no Orçamento
23/03/2017 – Fonte: GS Notícias
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na noite desta quarta-feira que o
corte no Orçamento será substancialmente inferior à deficiência orçamentária de R$
58,2 bilhões para o cumprimento da meta do governo central, deficitária em R$ 139
bilhões.
Esse rombo foi apresentado hoje com a divulgação do primeiro relatório de receitas e
despesas primárias do ano. O número definitivo do corte de despesas, conforme
Meirelles, será divulgado na terça-feira.
Segundo o ministro, a receita primária poderá ser influenciada por decisões judiciais
que podem render aos cofres públicos entre R$ 14 bilhões e R$ 18 bilhões, o que
impactaria diretamente no valor do corte orçamentário.
Meirelles explicou que a decisão tomada nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) de devolução de usina hidrelétrica de Minas Gerais pode gerar receitas
para União de R$ 3,5 bilhões. LEIA MAIS Governo diz haver deficiência de R$ 58,2
bilhões no Orçamento de 2017 Outras duas ações sobre o mesmo assunto estão em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e podem render cerca de R$ 6,5
bilhões.
Outra decisão judicial do STJ envolvendo precatórios pode dar uma contribuição de
algo em torno de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões. Espera A partir do resultado dessas
decisões, o governo avaliará o tamanho do contingenciamento no Orçamento e uma
eventual elevação de tributos que serão necessários para garantir o cumprimento da
meta fiscal do ano. "Isso, de fato, não é usual. Não acontece de, todo ano, decisões
judiciais serem tomadas no momento em que estamos divulgando este número.
Julgamos prudente avaliar o resultado dessas decisões, inclusive com a parte jurídica
do governo", disse Meirelles.
"Há condição aqui muito particular, sem precedentes", afirmou também o ministro do
Planejamento, Dyogo de Oliveira. De acordo com o ministro, a área jurídica do governo
avaliou que o melhor seria aguardar e ter segurança jurídica para considerar
determinadas receitas em suas contas. "Vamos definir o contingenciamento e, se
necessário, algum aumento de tributo. É muito simples. Não tem problema", disse,
acrescentando que a elevação de tributos é muito provável. "Essa diferença será
coberta, uma parte, por contingenciamento e, uma parte, por elevação de tributos",
disse Meirelles.
"É uma grande possibilidade [haver elevação de tributos] na medida em que julgamos
que um contingenciamento desta ordem poderia ser expressivo", complementou o
ministro. "Temos de definir, analisar com profundidade se será ou não necessário
mesmo [o aumento de impostos]", disse Meirelles, que considerou que uma diferença
de uma semana ou alguns dias para divulgar o tamanho do corte no Orçamento não
altera o "problema político". "O que estamos é apenas querendo anunciar um número
que seja preciso e objetivo", disse Meirelles.

O ministro afirmou que, se houver elevação de tributos, ainda será decidido também
se será provisória ou permanente. "A decisão de aumento de impostos não é trivial. A
carga tributária brasileira é muito elevada", ponderou Meirelles. Conta sem impostos
O ministro da Fazenda afirmou que, se não houver aumento de impostos, o
contingenciamento ficará entre R$ 42 bilhões a R$ 44 bilhões.
"Estamos analisando isso até terça-feira", disse. O corte seria necessário diante da
forte queda das receitas e aumento das despesas obrigatórias. Uma das despesas é
Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo, que teve um aumento de R$
2,2 bilhões, e deve fechar o ano em R$ 53,148 bilhões. Por outro lado, os gastos com
benefícios previdenciários tiveram uma redução de R$ 1,8 bilhão para R$ 560,568
bilhões, devido ao impacto da inflação mais baixa no salário mínimo.
Legislação Dyogo ressaltou que a legislação prevê que o relatório bimestral de
avaliação de receitas e despesas deve ser divulgado até o dia 22 do mês seguinte,
mas o governo tem até o dia 30 para adotar medidas de contingenciamento ou outras,
para a solução dele.
Para ele, publicar um segundo relatório, quando tivessem tomadas as decisões
judiciais de interesse do governo, causaria uma restrição desnecessária de gestão
dentro de Orçamento que já é extremamente apertado. Na avaliação de Dyogo, a
realização do contingenciamento poderia se revelar desnecessária e isso parece uma
atitude de "gestão desnecessária". "Vamos divulgar no momento correto as medidas
para cobrir essa deficiência".
Segundo o ministro, o fato de o governo aguardar decisões judiciais que influenciam
no comportamento das receitas para definir o corte efetivo de gastos no Orçamento
não demostra que a contabilidade do governo é "frágil". "É o contrário de contabilidade
frágil. Seria frágil se contabilizasse receita de venda de hidrelétricas que dependem
de decisão [judicial].
Só vamos colocar nas receitas quando houver total segurança", complementou.
Meirelles, por sua vez, destacou que as receitas do governo precisam ter solidez e
base documental para serem incluídas no Orçamento.
Para analistas, alta de impostos é questão de tempo
23/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O economista-chefe do Banco Safra e ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos
Kawall, disse nesta quarta-feira, 22, que os números apresentados ontem pelo
governo em relação ao Orçamento são confiáveis, mas que o grande desafio é buscar
efetivamente as receitas extraordinárias para cumprir a meta fiscal de déficit primário
de R$ 139 bilhões.
A equipe econômica identificou um rombo de R$ 58,168 bilhões no orçamento, com o
aumento das estimativas de despesas e a queda das receitas previstas. Mas os
ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira,
disseram que esse não será o contingenciamento total, visto que ainda há a
expectativa de entrada de até R$ 18 bilhões em receitas extraordinárias que
dependem de decisão judicial.
Apesar do ruído gerado com o adiamento do anúncio do contingenciamento, Kawall
avaliou que o fundamental é que o grau de transparência do governo é grande.
Segundo ele, a cautela é necessária para evitar que se divulguem expectativas que
não irão se confirmar, como acontecia na gestão anterior. “Ficamos mais seguros da
exequibilidade dos números.”

Sobre o aumento de impostos, o economista avaliou que essa será uma decisão de
governo. “Se o governo achar que o contingenciamento é muito alto e que precisa de
contribuição da receita, pode aumentar tributos”, afirmou. “Temos de esperar até a
próxima semana.”
O economista-chefe da corretora Nova Futura, Pedro Paulo Silveira, avalia que as
declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a possibilidade de o
governo recorrer a aumento de impostos para cobrir o buraco das contas públicas, não
deixam dúvidas de que a carga tributária vai subir.
A dúvida agora reside em qual imposto será mexido, disse. Para ele, aumentos na Cide
– o imposto dos combustíveis – e a recriação da CPMF são opções com boa chance de
serem anunciadas. “Agora é questão de tempo para o governo anunciar qual tributo
vai subir.”
Para Marco Antonio Caruso, economista do Banco Pine, o rombo anunciado de R$
58,168 bilhões mostra que a situação fiscal não é fácil. “Cortar quase R$ 60 bilhões
de um orçamento já bastante apertado é difícil”, comenta. Segundo ele, o governo
terá de elevar impostos. “Não tem para onde correr.”
Mas, para o analista, as opções do governo para a elevação de impostos são limitadas,
tendo em vista que algumas medidas exigiriam um prazo longo para poder entrar em
vigor. Segundo ele, a elevação da Cide e do PIS/Cofins, que pode ser feita no curto
prazo, tem efeito baixo na arrecadação.
Novos contratos de energia livre perdem força no começo de 2017
23/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Desaceleraram as negociações de compra de energia no mercado livre, em que
grandes consumidores escolhem de quem comprar e fixa-se um preço do fornecimento
por anos.
Durante o ano passado, houve recordes na variação de um mês para o outro.
Em dezembro de 2016 e janeiro deste ano, os últimos com dados consolidados, a alta
foi de 1,6% —contra uma média de 7,8% nos seis meses anteriores, segundo a CCEE.
A quantidade de negócios fechados cresce a uma velocidade menor porque a migração
do mercado tarifado diminuiu, afirma Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc,
uma comercializadora de energia desse segmento.
"Durante 2016, houve um acréscimo grande de novos clientes, mas isso caiu. Com
menos entrantes, há menos negócios feitos, porque os contratos têm prazos que
variam de 3 e 5 anos."
O preço de liquidação de diferenças, que serve como parâmetro para o mercado de
energia livre, subiu no ano passado —no Sudeste, ele era R$ 52 na primeira semana
de 2016 e R$ 114 na última.
Essa alta desestimula a migração, segundo Vlavianos.
As empresas que entraram no sistema nos últimos meses são, na sua maioria, clientes
especiais, que não têm consumo tão elevado como as fábricas, diz Reginaldo Medeiros,
presidente da Abraceel (associação do segmento).
Em volume de energia, nota-se desaceleração causada pelo freio na indústria. "Esse
consumidor caiu barbaramente. Se eles se recuperarem, as vendas aumentarão."

Indústria automotiva vai gerar receitas a partir de dados
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business
Conectividade traz nova oportunidade de monetização para montadoras

Há grandes interesses ligados à conectividade de veículos. Correlação de dados em
tempo real entre carros, seus usuários e o meio ambiente vão se transformar em
novos negócios para toda a cadeia automobilística. Nos últimos três anos cresceu
significativamente o número de carros conectados nas estradas: mais de 5,5 milhões
no mundo e cada um deles gera 25 GB de dados por dia.
Esse valioso volume de informações não se restringe ao veículo, sua rota, velocidade,
desgaste de peças e componentes, mas também a fatores externos como o ambiente
em torno e as condições do tempo. Esse conjunto conhecido como Big Data vai trazer
alternativas reais aos negócios do setor.
A prioridade atual dos fabricantes é direcionar a aquisição de dados para aumentar a
segurança. Ninguém, porém, desconhece a possibilidade de que possam ser
correlacionados e utilizados de forma a melhorar o relacionamento com os clientes.
Por outro lado, a cadeia de serviços em que se incluem as concessionárias terão novas
oportunidades de aumentar seu faturamento no mercado de pós-venda.
O faturamento mundial da indústria automobilística é de aproximadamente US$ 3,5
trilhões (R$ 11 trilhões) por ano, dos quais 80% vêm das vendas de veículos e 20%
de serviços de manutenção (aftermarket).
Segundo o site inglês just-auto, a crescente aceitação de automóveis conectados,
semiautônomos e, em futuro não distante, autônomos (em menor escala) se
transformará em novas receitas para o setor. Especialistas chamam essa fonte de
Monetização de Dados.
Alguns analistas consideram que se trata de um segmento à parte, com valor próprio
estimado em US$ 1 trilhão nos próximos 10 anos. Esse novo modelo de negócio
colocará foco em todos os aspectos da mobilidade desde compartilhamento de carros,
novos aplicativos, monitoramento e diagnósticos remotos (essencial para que oficinas
se preparem previamente para melhor atender os clientes), navegação mais precisa
em tempo real, até formas de entretenimento a bordo de alta sofisticação.
Estarão abertas, assim, oportunidades também para os setores de telecomunicações,
companhias de seguro, locadoras e outros que gravitam em torno dos veículos. Todos
vão querer morder um pedaço dessa maçã.
Monetização de Dados é o que levou a indústria automobilística a acordar, ainda em
tempo, para os avanços dos gigantes da telemática na seara alheia. Apple, Google e
um pouco atrás a Microsoft não se contentaram em adquirir, praticamente sem custos,
as informações valiosas de seus clientes individuais. Dentro de um automóvel as
possibilidades aumentam exponencialmente, como visto acima.
Ao partir da premissa de que a massa de dados obtida de um carro conectado tem
enorme valor, cooperação será a palavra-chave para exprimir melhor as novas

experiências. Por enquanto, as conexões com smartfones por meio de sistemas como
Android Auto (Google) e CarPlay (Apple) são atraentes, mas no futuro chegarão mais
alternativas.
Fras-le divulga guidance para 2017 e prevê investir até R$30 milhões
23/03/2017 – Fonte: Reuters Brasil
A fabricante de materiais de fricção Fras-le anunciou nesta quinta-feira guidance para
2017, projetando uma receita líquida consolidada de 900 milhões de reais e
investimentos da ordem de 30 milhões de reais.
A empresa ainda estima as receitas no exterior em 140 milhões de dólares, e as
importações em 20 milhões de dólares.
"Tais indicadores foram validados no processo de planejamento estratégico da
Companhia e respaldados pela avaliação do cenário macroeconômico doméstico e dos
países com os quais ela mantém relações comerciais", informou a Fras-le em fato
relevante divulgado nesta manhã.
Conselho de administração da Copel elege Guetter presidente da elétrica
23/03/2017 – Fonte: Reuters Brasil
O conselho de administração da Copel aprovou a indicação de Antonio Sergio de Souza
Guetter para presidência da elétrica estatal, de acordo com ata de reunião realizada
na véspera.
Guetter completará o mandato 2015-2017, substituindo Luiz Fernando Leone Vianna,
nomeado para a diretoria-geral de Itaipu.
Funcionário de carreira da Copel, Guetter é graduado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Paraná. Ao longo de sua carreira na companhia, desempenhou
as funções de diretor de Finanças e de Relações com Investidores, diretor presidente
da Copel Renováveis, entre outros. Recentemente, ocupava o cargo de diretor
presidente da Copel Distribuição.
Controladores da Usiminas estão mais distantes de acordo
23/03/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Os controladores da Usiminas, Ternium e Nippon Steel, estão cada dia mais longe de
um acordo. Depois de patinarem em uma tentativa de consenso, em fevereiro, as
negociações pararam, devido ao fato de a companhia japonesa não ter aceitado a
inclusão de uma cláusula no acordo de acionistas para resolução de conflitos, algo
proposto pela Ternium.
Mais diferenças
Hoje, o abismo poderá crescer, após reunião do Conselho de Administração que deverá
votar pelo afastamento do presidente da siderúrgica mineira, Rômel de Sousa, nome
ligado à Nippon. A justificativa é de que o executivo praticou conduta ilegal por ter
assinado sozinho um documento estratégico, contrariando as regras de compliance da
Usiminas.
Azedar
Uma das visões é a de que a justificativa para a destituição de Rômel possui fraca base
legal, mas teria força para colocar uma pá de cal na já difícil relação entre os
controladores da Usiminas, há dois anos em pé de guerra. Procurada, a Usiminas disse

que “não comenta assuntos do âmbito de seus acionistas”. Ternium e Nippon também
não comentaram.
Citroën cria série especial Salomon para Aircross
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A Citroën lançou a série especial Salomon do modelo Aircross. O carro terá edição
limitada em 700 unidades, 300 com motor 1.5 e câmbio manual por R$ 63.435 e 400
com propulsor 1.6 e transmissão automática por R$ 68.515.
A nova série recebe detalhes cinza nas laterais, capas de retrovisores, maçanetas e
molduras do para-choque dianteiro, além de rodas de liga leve Buggy de 16 polegadas.
As cores possíveis para a carroceria são branco sólido, branco pérola, cinza e vermelho
metálicos.
Todas as unidades trazem direção elétrica, barras de teto longitudinais, vidros e
retrovisores com acionamento elétrico, computador de bordo, central multimídia com
tela sensível ao toque de sete polegadas, rádio AM/FM, conexão Bluetooth e entrada
auxiliar. A Salomon é uma marca de roupas e equipamentos esportivos.
Vendas de caminhões podem encolher mais em 2017
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business
Depois do fraco começo de ano para as vendas de caminhões, a Carcon Automotive
admite que as vendas do setor podem encolher novamente em 2017. “Nosso cenário
mais pessimista é de uma nova queda, para apenas 48 mil unidades”, avalia Carlos
Reis, presidente da consultoria.
O resultado representaria contração de 4,4% sobre o já fraco resultado de 2016. Seria
o quarto ano consecutivo de baixa nos emplacamentos de veículos do segmento. “O
momento econômico segue ruim, muito afetado pelo cenário político. Ainda existem
muitos caminhões parados”, diz.
Com isso, a visão da consultoria é mais pessimista que a da Anfavea, que aposta em
expansão das vendas de caminhões em 2017. Reis admite que, por enquanto, ainda
há tempo para os negócios se aquecerem nos próximos meses, compensando a queda
do início do ano.
Ele diz que, se isso acontecer, o mercado pode chegar a 51 mil caminhões, com leve
alta na comparação com o ano passado. “Se as coisas melhorarem muito podemos
alcançar 58 mil veículos, mas esta é a projeção menos provável.”
O consultor revela que os frotistas e as empresas de transportes aguardam sinal
consistente de melhora no cenário econômico para voltar a investir em caminhões
novos. “A demanda segue fraca em março. A única boa notícia do mês é que o nível

de estoques está regularizado, então a produção pode subir um pouco”, diz, mas sem
esperar avanço consistente.
Carlos Reis fará análise completa do cenário para o setor de caminhões durante o VIII
Fórum da Indústria Automobilística. Além de traçar as expectativas para o mercado,
ele vai abordar as oportunidades para que as empresas amenizem os efeitos da crise.
O evento é o principal encontro de negócios do setor automotivo e acontece em São
Paulo (SP) no dia 17 de abril, com debates sobre a cadeia produtiva, compras das
montadoras e mercado, entre outros temas.
Além de conteúdo, o Fórum traz feira tecnológica e exclusiva rodada de negócios com
montadoras, sistemistas e a cadeia produtiva. Mais de 800 profissionais do setor
automotivo já se inscreveram. Veja aqui a programação completa e garanta a sua
participação.
Michelin amplia fornecimento para montadoras
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A fábrica da Michelin em Itatiaia (RJ) está ampliando o fornecimento direto a
montadoras no Brasil. Os pneus Primacy 3 agora são itens originais dos modelos
Chevrolet Cobalt, Spin (fabricados em São Caetano do Sul, SP), Onix Activ (feito em
Gravataí, RS) e Toyota Corolla (produzido em Indaiatuba, SP).
Outro pneu Michelin, o LTX Force, passa a abastecer a linha de montagem da GM de
São José dos Campos (SP), onde são feitos o utilitário esportivo Trailblazer e a picape
S10. Segundo a Michelin, o Primacy 3 percorre até três metros a menos em frenagens
que os concorrentes e oferece mais aderência em curvas sobre piso molhado.
O LTX Force é um pneu de uso misto. Ele é mais durável, oferece melhor controle em
situações de aquaplanagem e resulta em frenagens mais curtas em piso molhado do
que a média dos concorrentes.
VDI-Brasil reelege Wilson Bricio como presidente
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A VDI-Brasil, Associação de Engenheiros Brasil Alemanha, reelege Wilson Bricio como
seu presidente para o biênio 2017-2018. O executivo, que é presidente da ZF América
do Sul, apresentou a nova diretoria que o acompanhará no período.
Foi anunciada a posse de Willi Nass como vice-presidente tesoureiro da VDI-Brasil,
sucedendo a Julio Muñoz Kampff, que se dedicou à associação nos últimos oito anos.

O novo diretor executivo da entidade, Johannes Klingberg, apresentou durante a
assembleia um panorama para 2017 e destacou a importância do momento de
transição para a associação, que fortalece a sua capacidade organizacional de elaborar
agendas temáticas de relevância para os associados, além de gerar conteúdo para o
desenvolvimento profissional do engenheiro por meio de cursos, webinars e parcerias
direcionadas com as universidades.
Para este ano, a entidade prevê novas atividades, com eventos dedicados aos temas
como mulheres na engenharia, segurança de dados como elemento vital para indústria
4.0. Além disso, o presidente da VDI-Brasil assegurou que os eventos tradicionais
serão mantidos.
“Neste ano teremos a 7ª edição do Simpósio Internacional de Excelência em Produção
e a 9ª edição do Dia da Engenharia Brasil-Alemanha”, garantiu Bricio.
Veja a nova diretoria da VDI-Brasil para 2017-2018:
Presidente da VDI-Brasil: Wilson Bricio (presidente da ZF América do Sul)
Vice-presidente tesoureiro: Willi Nass (vice-presidente de serviços técnicos da
Basf para a América do Sul)
Vice-presidentes:
André Wulfhorst (gerente senior de compras da Mercedes-Benz do Brasil)
Bento Massahiko Koike (sócio-fundador da Tecsis)
Celso Luis Placeres (diretor da engenharia de manufatura da Volkswagen do Brasil)
Christian Dihlmann (presidente da Abinfer e diretor da Brtooling ABC)
Gerhard Ett (chefe do laboratório de engenharia térmica do IPT- Instituto de
Pesquisas Técnicas)
Ingo Plöger (presidente da IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional e da
CEAL)
Livaldo Aguiar dos Santos (consultor e ex-presidente da Indústrias Romi)
Maurício Muramoto (sócio-diretor da MhMura Assessoria Empresarial)
Newton Duarte (presidente da Cogen e vice-presidente da Abinee)
Ralf Dreckmann (presidente da Voith Turbo para a América do Sul)
Robert Madersdorfer (diretor executivo da Lanxess Porto Feliz)
Thomas Timm (vice-presidente executivo da AHK São Paulo)
Theo van der Loo (presidente da Bayer do Brasil)
Weber Porto (presidente da Evonik)
Edgar Horny (presidente sênior do conselho consultivo da AHK São Paulo).

Mercedes vende 273 ônibus ao Sudeste e Nordeste
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Empresas de transporte dos Estados de São Paulo, Espírito
da Mercedes neste mês de março um total de 273 chassis
modelos O 500 RS, RSD e RSDD, além do OF 1721L.
Comporte, Águia Branca e Expresso Guanabara estão

Santo e Ceará adquiriram
de ônibus rodoviários dos
As companhias Cometa,
renovando suas frotas.

Os veículos são indicados para linhas regulares em pequenos ou grandes trajetos e
também em turismo. “Se a expectativa de melhoria da economia do País se
comprovar, esperamos por mais negociações no decorrer do ano”, afirma Walter
Barbosa, diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
Os emplacamentos de ônibus no Brasil neste primeiro bimestre somaram apenas 932
unidades. Segundo a Anfavea, foi o pior início para o segmento desde 1973 (veja
aqui).
De acordo com a entidade, o setor estagnou neste começo de ano à espera da ativação
efetiva do Refrota, programa anunciado em dezembro pelo governo que prevê R$ 3
bilhões para o financiamento de 10 mil ônibus em 2017 com recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Audi A4 Sedan 2.0 2017 passa por recall
23/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A possibilidade de falha nos tensores dos cintos de segurança dianteiros levou a Audi
a fazer um recall dos A4 Sedan 2.0 2017 fabricados entre 18 de julho e 25 de agosto
de 2016, com numeração de chassi entre WAU F4 038003 até WAU F4 058379.
A fabricante percebeu que os detonadores dos tensores dos cintos podem não
funcionar por uma falha no processo de produção. O defeito reduz a proteção oferecida
pelos cintos e aumenta o risco de danos físicos e materiais ao motorista ao passageiro
da frente.
Segundo a Audi, a substituição será feita para um ou ambos os lados em tempo
máximo de uma hora e meia. Os proprietários devem contatar uma concessionária
para agendar o serviço. Outras informações podem ser obtidas pelo 0800 777 2834
ou no site www.audi.com.br.

Emenda isenta empresas do Simples do pagamento de depósitos recursais
23/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
As micro e pequenas empresas optantes pelo Supersimples devem ser isentas do
pagamento de R$ 8,9 mil e R$ 17,9 mil, valores relativos a depósitos recursais contra
decisões condenatórias em primeira e segunda instâncias na Justiça do Trabalho.
Uma emenda com esse teor foi apresentada à Comissão Especial da Reforma
Trabalhista pelo deputado federal Laércio Oliveira (SD-SE), que é vice-presidente da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
A proposta de Oliveira é uma das 387 emendas apresentadas à reforma trabalhista,
matéria que está em tramitação na Casa, mas tem chances de ser aprovada, porque
poderá contar com o apoio do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que entrou em rota de colisão contra o presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, Ives Gandra Filho.
No início deste mês, Maia disse, ao defender mudanças na legislação trabalhista, que
a “Justiça do Trabalho não deveria nem existir” por ter uma grande e cara estrutura
além de defender excesso de regras para a relação entre patrão e empregado.
A proposta de Oliveira pretende dar um tratamento igualitário às empresas de todos
os portes para poder recorrer contra sentenças desfavoráveis. Atualmente, os mesmos
valores dos recursos são aplicados tanto para megaempresas, como a Petrobras,
quanto em relação a uma mercearia da esquina.
Garantias
“Os depósitos prévios exigidos para a interposição de recursos e ajuizamento de ação
rescisória na Justiça do Trabalho são excessivamente onerosos para as microempresas
e empresas de pequeno porte”, afirma o parlamentar do Solidariedade.
“Significam na prática a impossibilidade de acesso à Justiça, pois tais valores tendem
a ser muito altos em comparação ao capital de giro necessário à estabilidade financeira
da entidade (empresa)”, justifica.
Outra argumentação levantada por Oliveira é que os valores cobrados para recursos,
se pagos, provocam o aumento de custos e não há garantia de êxito das empresas.
“Além de valores excessivos cobrados para a interposição de recursos, as empresas
acabam sendo prejudicadas por condenações descabidas. Essa insegurança jurídica
faz com que as empresas deixem de interpor recursos legítimos perante a Justiça do
Trabalho, em função de seus custos elevados”, complementa.
Proposta semelhante consta do projeto de lei apresentado este ano pela Frente
Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, uma das maiores do Congresso, que
reúne 387 deputados e senadores.
De acordo com o projeto de lei complementar (PLP) nº 341/17, encaminhado pelo
presidente da Frente, deputado Jorginho Mello (PR-SC), os depósitos recursais da
Justiça do Trabalho terão uma redução de 50% para todas as micro e pequenas
empresas.
“A medida é essencial para que as micro e pequenas empresas MPE tenham
assegurado o acesso à Justiça do Trabalho”, afirma Mello, com base na Lei
Complementar nº 123, de 200, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Os
defensores da extinção ou redução do valor dos depósitos recursais apontam que as
micro e pequenas empresas não contam com capital de giro para tocar suas atividades
nem com dinheiro para bancar os depósitos recursais.

“O valor dos recursos representa o faturamento mensal de uma micro e pequena
empresa e inviabiliza qualquer tipo de recurso”, aponta o presidente da Confederação
Nacional das Federações de Micro e Pequenas Empresa (Comicro), José Tarcísio da
Silva.
Tratamento diferenciado
A assessoria do presidente do TST, Ives Gandra Filho, foi consultada a respeito da
proposta pelo DCI. Não houve retorno até o fechamento desta edição.
Uma fonte da instituição afirma que a Corte não tem uma posição firmada a respeito,
mas está disposta a avaliar a possibilidade de tratamento diferenciado para as
empresas de menor porte, até porque esses depósitos recursais acabam voltando para
a parte vencedora do processo.
Em relação aos ataques endereçados à Justiça do Trabalho, o presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), ministro Ives de Gandra Martins Filho, rebateu as
declarações de Maia.
Em nota, Gandra Filho afirmou que “não se pode julgar e condenar” uma instituição
pelo exagero de alguns integrantes, “pois, se assim fosse, nenhuma mereceria existir”.
“A tendência mundial é a de especialização dos ramos do Judiciário, e a Justiça do
Trabalho tem prestado relevantíssimos serviços à sociedade, pacificando greves e
conflitos sociais com sua vocação conciliatória”, acrescentou a nota do ministro
trabalhista. (Com agências).
TCU deixa de punir empresas que participaram de acordos de leniência
23/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O Tribunal de Contas da União (TCU) declarou nesta quarta-feira, 22, inidôneas as
construtoras Queiroz Galvão, Techint Engenharia, UTC Engenharia e Empresa
Brasileira de Engenharia, por indícios de fraude na licitação para construção da Usina
Termelétrica Angra 3. Com isso, tais empresas não poderão participar de licitações na
administração pública federal por cinco anos.
A mesma sanção não foi aplicada às construtoras Odebrecht, Camargo Corrêa e
Andrade Gutierrez, também participantes do consórcio, por terem contribuído, por
meio de acordos de leniência, com a investigação da Operação Lava-Jato. O relator do
processo no TCU, ministro Bruno Dantas, destacou a importância dos acordos de
leniência para o combate à corrupção, afirmando que as empresas que colaboram com
informações devem ter a punição reduzida.
“A continuidade desse modelo colaborativo e pragmático depende do fato de que o
acordo de hoje seja percebido como opção viável, confiável e vantajosa aos olhos dos
possíveis candidatos a futuras negociações. Por essa razão, os não colaboradores
devem receber as penas que tradicionalmente são aplicadas aos casos de mesma
gravidade. Já os colaboradores devem experimentar alguma vantagem comparativa,
que os distinga dos demais”, disse Dantas, em seu voto.
No entanto, para manter o benefício, as três empreiteiras terão que firmar em 60 dias
um acordo com o Ministério Público Federal comprometendo-se a apresentar medidas
de colaboração que possam contribuir com os processos de controle externo do TCU.
Prejuízos
De acordo com estimativas da área técnica do TCU, o prejuízo a ser recuperado pelo
tribunal em todo o empreendimento de Angra 3 pode chegar a R$ 400 milhões,
situação agravada quando se considera que a usina não foi concluída, inclusive por
falta de recursos. Foram apontadas irregularidades como fraude em licitação, com

formação de cartel, insuficiência de recursos financeiros para dar continuidade à
execução dos contratos e reiterados atrasos na execução das obras.
As obras de Angra 3 começaram em 1984 e foram paralisadas dois anos depois. O
empreendimento foi retomado em 2009, com o reinício das obras civis. Segundo o
TCU, as obras de Angra 3 estão suspensas desde 2015 em virtude da situação
financeira da Eletronuclear e da dificuldade de obtenção de financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (AB).
Inflação oficial acumula taxa de 4,73% em 12 meses, segundo prévia de
março
23/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – 15 (IPCA-15), registrou uma variação de 0,15% em março. A taxa é inferior
ao 0,54% de fevereiro deste ano e ao 0,43% de março de 2016.
Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 acumula taxa de 4,73% em 12 meses,
próximo ao centro da meta de inflação do governo federal, que é de 4,5%. No ano, a
prévia da inflação oficial acumula taxa de 1%.
O 0,15% de março é o menor índice mensal do IPCA-15 desde agosto de 2014
(0,14%). É também o menor registro para meses de março desde 2009 (0,11%).
Setores
O principal responsável pela queda da taxa de inflação entre fevereiro e março foram
os transportes, que tiveram deflação (queda de preços) de 0,16%. O resultado foi
motivado pelas variações na gasolina (-1,06%), no etanol (-2,69%) e nas passagens
aéreas (-9,71%).
Os alimentos também tiveram queda de preços pelo segundo mês consecutivo. Desta
vez, a deflação foi de 0,08%, devido à variação em produtos como feijão-carioca (10,36%), feijão-preto (-8,27%), frango inteiro (-2,39%) e carnes (-1,31%).
Por outro lado, os gastos com habitação evitaram uma queda maior da inflação, ao
aumentarem em 0,64% na prévia de março. O principal responsável por esse
movimento foi o custo da energia elétrica, que subiu 2,45% e respondeu por mais da
metade da inflação no período. (AB).
Governo reduz projeção do crescimento da economia para 0,5% este ano
23/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A economia brasileira deve apresentar crescimento de 0,5% este ano, segundo
estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas as riquezas produzidas
no país), divulgada nesta quarta-feira, 22, em Brasília, pelo Ministério da Fazenda. A
projeção anterior era 1%.
A estimativa está próxima da esperada pelo mercado financeiro, que projeta expansão
do PIB de 0,48%. Em 2016, o PIB teve queda de 3,6%. Para 2018, a estimativa é de
expansão do PIB em 2,5%.
A projeção para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) é 4,3% este ano, e 4,5% em 2018. A estimativa anterior do governo
para a inflação este ano era 4,7%.

Comparação entre trimestres
O Ministério da Fazenda também atualizou as estimativas para o PIB na comparação
entre trimestres. Apesar de encerrar o ano com expansão de 0,5%, o PIB registrará
crescimento de 2,7% no quarto trimestre deste ano (outubro a dezembro) em relação
ao mesmo trimestre de 2016, informou o ministério. O número representa uma
melhoria em relação a declarações anteriores do ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles.
Em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Meirelles tinha
afirmado que o PIB chegaria ao quarto trimestre com expansão de 2% na comparação
com o mesmo trimestre de 2016.
No início deste mês, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
o ministro tinha dito que o crescimento na comparação trimestral ficaria em 2,4%.
“O importante é a comparação trimestral [trimestre contra trimestre do ano anterior].
É esse número que dá a sensação térmica da economia”, explicou o secretário de
Polícia Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk. Ele não informou o
impacto da revisão do PIB sobre o Orçamento em 2017. (AB).
Vulcabrás pagará em dobro férias parceladas sem motivo relevante
23/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu a uma industriária
o pagamento em dobro das férias concedidas de forma fracionada pela
Vulcabrás/Azaleia-RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu a uma industriária o
pagamento em dobro das férias concedidas de forma fracionada pela
Vulcabrás/Azaleia-RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A. Segundo os ministros, como
não houve justificativa satisfatória para a divisão do período de descanso, como exige
a CLT, a conduta da indústria de calçados foi irregular e as férias são consideradas
como não concedidas.
A empregada afirmou que nunca usufruiu de 30 dias seguidos de repouso por ordem
da empresa, o que contraria o artigo 134, caput e parágrafo 1º, da CLT. O dispositivo
prevê a concessão das férias em período único, mas admite, somente em casos
excepcionais, a divisão em duas etapas, sendo uma não inferior a dez dias. Portanto,
requereu a remuneração em dobro das férias, com o acréscimo de 1/3 do salário
conforme dispõe o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.
Em sua defesa, a indústria de calçados alegou que agiu com base em convenções
coletivas de trabalho que, a fim de atender costume do setor calçadista, permitiam
férias individuais ou coletivas em dois períodos de no mínimo dez dias.
O processo chegou ao TST após o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região (RS) julgarem improcedente o pedido da industriária.
Apesar de entender que o empregador não comprovou causa relevante para o
fracionamento, o TRT entendeu que a divisão em etapas não inferiores a dez dias é
válida, independentemente de motivo excepcional.
Relator do recurso da trabalhadora, o ministro Mauricio Godinho Delgado votou com o
objetivo de condenar a empresa ao pagamento em dobro das férias, nos termos do
artigo 137 da CLT, diante da falta de comprovação de razão relevante de interesse do
empregador ou da empregada para o fracionamento.

Godinho Delgado afirmou que o parcelamento irregular impede a finalidade das férias
de proporcionar descanso ao trabalhador para repor as energias física e mental, o que
justifica o pagamento em dobro. A decisão foi unânime.

