
 

 

24 DE MARÇO DE 2017 

Sexta-feira 

 COM GREVE, CURITIBA PERDE 50% DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO 

 “NOVELA” DO ÔNIBUS NÃO ACABOU; JUSTIÇA AVALIA SE IRÁ MULTAR SINDICATOS 

 PARANÁ TEM EMPREGOS EM ALTA 

 NOVOS PROJETOS DE LEI - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO 

 PORTAL ÚNICO REDUZ ATRASOS E CUSTOS NA HORA DE EXPORTAR, AVALIA CNI 

 CAIXA ANUNCIA NOVAS CONDIÇÕES PARA USO DO ROTATIVO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO 

 CARTÃO BENEFÍCIO PRODUZ ECONOMIA DE ATÉ 35% EM DESPESAS NAS EMPRESAS 

 BOLETIM RT INFORMA: CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVOU A REGULAMENTAÇÃO 

DA TERCEIRIZAÇÃO 

 CNI PEDE URGÊNCIA NA APROVAÇÃO DAS REFORMAS PARA AGENDA DA INDÚSTRIA 

AVANÇAR 

 FIGUEIREDO: PRÓXIMOS 40 DIAS PODEM SER DIVISOR DE ÁGUAS PARA A 

ECONOMIA 

 MEIRELLES: PARTE DA DIFERENÇA NO ORÇAMENTO SERÁ CUMPRIDA COM CORTES E 

TRIBUTOS 

 MEIRELLES DIZ QUE IMPOSTOS SOBEM E GOVERNO PODE MEXER EM PRECATÓRIOS 

 PARA ANALISTAS, ALTA DE IMPOSTOS É QUASE INEVITÁVEL. VEJA QUAIS TRIBUTOS 

PODEM SUBIR 

 OCIOSIDADE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO É A MAIOR EM CINCO ANOS, DIZ CNI 

 SENADO PODE VOTAR PROJETO ALTERNATIVO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

 TERCEIRIZAÇÃO AINDA VAI PASSAR POR MUDANÇAS. ENTENDA 

 PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO ACIRRA POLÊMICA NA RELAÇÃO DE TRABALHO 

 TERCEIRIZAÇÃO DEVE AFETAR MAIS DE 200 MIL OPERÁRIOS NO GRANDE ABC 

 ENTIDADES PATRONAIS COMEMORAM E CENTRAIS SINDICAIS PREPARAM GREVE 

 GOVERNO ACENA COM GARANTIAS PARA TERCEIRIZADOS PARA EVITAR DESGASTE 
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 PRESIDENTE DO SENADO DEFENDE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO SOBRE 

TERCEIRIZAÇÃO 

 RANDOLFE DIZ QUE VAI ENTRAR COM MANDADO DE SEGURANÇA NO STF CONTRA 

TERCEIRIZAÇÃO 

 "PAÍSES NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADES-MEIO E ATIVIDADES-FIM PARA 

REGULAR TERCEIRIZAÇÃO" 

 TERCEIRIZAÇÃO VOTADA NA CÂMARA TEM 3 ITENS PRÓ-TRABALHADOR; SENADO 

TEM 50 

 EUNÍCIO ASSUME COMPROMISSO DE PAUTAR PROJETO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO QUE 

ESTÁ NO SENADO 

 EUNÍCIO DIZ QUE SENADO VAI VOTAR 2º PROJETO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

 PAULO PAIM CRITICA PROJETO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO APROVADO PELA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

 RELATOR DO PROJETO DA TERCEIRIZAÇÃO CAUSA POLÊMICA COM AFIRMAÇÃO 

SOBRE MULHERES 

 VOTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NÃO AMEAÇA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ 

MEIRELLES 

 SINDUSCON-SP AVALIA QUE TERCEIRIZAÇÃO DARÁ MAIS SEGURANÇA JURÍDICA A 

CONSTRUTORAS 

 PERGUNTAS E RESPOSTAS: TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

 LEI DE TERCEIRIZAÇÃO TRAZ SEGURANÇA, DIZ ANFAVEA 

 ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

 PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO NÃO RESOLVE INSEGURANÇA JURÍDICA, DIZEM 

ADVOGADOS 

 EMPRESAS CORTARÃO MENOS GASTOS TRABALHISTAS EM 2017, DIZ PESQUISA 

 MINISTRO DO TST SUGERE ARBITRAGEM PARA AJUDAR A DESAFOGAR A JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 BRASIL ABANDONA POSIÇÃO NA ONU E VOTA CONTRA RESOLUÇÃO QUE CRITICA 

REFORMA FISCAL 

 EM SP, METALÚRGICOS PROTESTAM NA RODOVIA ANCHIETA CONTRA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 COTADO PARA ASSUMIR RELATORIA DA PREVIDÊNCIA, REQUIÃO DIZ QUE PROJETO 

É “EMBUSTE” 

 EM NOTA, CNBB DIZ QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA ‘ESCOLHE O CAMINHO DA 

EXCLUSÃO’ 

 ALOYSIO DISCUTIRÁ COM MEIRELLES E ILAN CONVENIÊNCIA DE PAÍS INGRESSAR 

NA OCDE 
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 NOVO ESCÂNDALO NO BRASIL É DE ‘EMBRULHAR O ESTÔMAGO’, DIZ THE 

ECONOMIST 

 PRODUTORES EUROPEUS PRESSIONAM POR AMPLIAÇÃO DAS BARREIRAS CONTRA 

BRASIL 

 CARNE FRACA: ITAMARATY APRESENTA LISTA DE PAÍSES QUE IMPUSERAM 

RESTRIÇÕES 

 SENADO APROVA ACORDO QUE FACILITA O COMÉRCIO ENTRE BRASIL E PERU 

 SINDICATO DIZ QUE GREVE EM MINA DE COBRE NO CHILE DEVE ACABAR NESTE 

SÁBADO 

 GOVERNO LANÇA PROCESSO SIMPLIFICADO PARA EXPORTAÇÕES PELO MODAL 

AÉREO 

 SAMSUNG DESISTE DE SEPARAR ATIVIDADES DO GRUPO 

 DE ERRO PROFISSIONAL A DANOS MORAIS, SEGURO É OPÇÃO DE PROTEÇÃO 

 CONSUMO DE ENERGIA CRESCEU 2,2% EM FEVEREIRO, DIZ ONS 

 INVESTIMENTOS EM TISSUE E GESTÃO EFICIENTE MOVIMENTAM FORNECEDORES 

 HONDA TERÁ DOIS NOVOS COMPACTOS PARA ENCARAR OS CAMPEÕES DE VENDA 

 DEKRA CRESCE NA CRISE COM A MISSÃO ALAVANCAR CONCESSIONÁRIAS 

 LUCRO LÍQUIDO DA FRAS-LE AVANÇA 23% EM 2016 

 BMW COMEÇA A VENDER NOVO SÉRIE 5 EM MAIO 

 VENDAS DA CHRYSLER RECUARAM 25% EM 2016 

 NISSAN TERÁ NOVO PRESIDENTE NO BRASIL 

 MERCEDES QUER TURBINAR FLEETBOARD EM 40% 
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CÂMBIO 

EM 24/03/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,114 3,115 

Euro 3,364 3,366 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/novo-escandalo-no-brasil-e-de-embrulhar-o-estomago-diz-the-economist/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/novo-escandalo-no-brasil-e-de-embrulhar-o-estomago-diz-the-economist/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/produtores-europeus-pressionam-por-ampliacao-das-barreiras-contra-brasil/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/produtores-europeus-pressionam-por-ampliacao-das-barreiras-contra-brasil/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carne-fraca-itamaraty-apresenta-lista-de-paises-que-impuseram-restricoes/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carne-fraca-itamaraty-apresenta-lista-de-paises-que-impuseram-restricoes/
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/03/senado-aprova-acordo-que-facilita-o-comercio-entre-brasil-e-peru
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sindicato-diz-que-greve-em-mina-de-cobre-no-chile-deve-acabar-neste-sabado/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sindicato-diz-que-greve-em-mina-de-cobre-no-chile-deve-acabar-neste-sabado/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-lanca-processo-simplificado-para-exportacoes-pelo-modal-aereo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-lanca-processo-simplificado-para-exportacoes-pelo-modal-aereo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/samsung-desiste-de-separar-atividades-do-grupo/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/de-erro-profissional-a-danos-morais-seguro-e-opcao-de-protecao-clcf9p7suaa6akm8lzj53g6nb
http://www.bemparana.com.br/noticia/494023/consumo-de-energia-cresceu-22-em-fevereiro-diz-ons
http://www.dci.com.br/industria/investimentos-em-tissue-e-gestao-eficiente-movimentam-fornecedores-id614112.html
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=honda-tera-dois-novos-compactos-encarar-os-campeo&secao=economia-negocios-financas
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25519/dekra-cresce-na-crise-com-a-missao-alavancar-concessionarias
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25518/lucro-liquido-da-fras-le-avanca-23-em-2016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25517/bmw-comeca-a-vender-novo-serie-5-em-maio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25516/vendas-da-chrysler-recuaram-25-em-2016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25515/nissan-tera-novo-presidente-no-brasil
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25514/mercedes-quer-turbinar-fleetboard-em-40


Com greve, Curitiba perde 50% de usuários do transporte coletivo 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Com frota reduzida, mais de 1,6 milhão de pessoas não usaram o sistema 
durante o período de paralisação 

  
 

O número de passageiros transportados durante o período de greve de motoristas e 
cobradores de Curitiba caiu pela metade, segundo dados do Sindicato das Empresas 

de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e Região 
Metropolitana (Setransp). A greve da categoria durou oito dias, e só terminou na 
última quarta-feira. Durante esses dias, a frota circulante ficou reduzida. 

 
Os dados do Setransp são de quatro dias úteis — 15, 16, 17 e 20 de março — mais 

um sábado e um domingo — 18 e 19 de março. O número de passageiros pagantes 
nestes dias ficou em cerca de 1,6 milhão. Em um período igual — quatro dias úteis 
mais um fim de semana — o normal seria transportar 3,2 milhões de passageiros 

pagantes. 
 

Durante a greve, a frota circulante deveria ser de 50% nos horários de pico e de 40% 
nos demais horários, por determinação da Justiça do Trabalho. A greve só foi 

encerrada na tarde de quarta-feira, depois de um acordo entre o Sindicato dos 
Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), Setransp, Urbs e Comec. O 
acordo foi homologado ainda na quarta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho do 

Paraná (TRT-PR). 
 

Multa 
Com relação à multa por eventual descumprimento de frota mínima nos dias de 
paralisação, sua efetiva cobrança ainda será objeto de análise pela Seção Especializada 

do TRT-PR, que apreciará as alegações e as provas produzidas no processo de dissídio. 
 

Procurados pela reportagem, Setransp e Sindimoc disseram ter cumprido a 
determinação de frota mínima nos dias de greve e garantiram que recorrerão caso 
alguma sanção venha a ser determinada. O sindicato patronal, por exemplo, afirmou 

ter “um farto material” para comprovar que os ônibus foram liberados. 
 

Já o sindicato dos trabalhadores destacou que ainda durante a instrução do proceso, 
na primeira audiência, foi pedida a inclusão das imagens de segurança das 29 
garagens de ônibus, o que mostraria que a frota mínima saiu, foi para as ruas. “O 

Sindimoc está muito tranquilo”, afirmou por meio de sua assessoria. 
 

A Urbs informou que já encaminhou os relatórios à Justiça do Trabalho. A Comec, 
responsável pelas linhas metropolitanas, disse que a questão está sendo analisada 
pelo seu setor jurídico. 

 

“Novela” do ônibus não acabou; Justiça avalia se irá multar sindicatos 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
A greve dos ônibus de Curitiba e região metropolitana chegou ao fim na tarde da última 

quinta-feira, depois de oito dias, diante da sinalização positiva dos trabalhadores à 
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proposta da desembargadora Marlene Suguimatsu, vice-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR). Isso tudo, porém, foi apenas o desfecho de 
mais um episódio da “novela do transporte coletivo”. Nos próximos dias, devemos ter 

os primeiros desdobramentos do caso, entre eles a aplicação ou não de multas ao 
Sindicato das Empresas de Ônibus (Setransp) e ao dos Motoristas e Cobradores 

(Sindimoc). 
 

De acordo com o TRT, ainda não foi aplicada nenhuma multa às partes dentro do 
processo. Ainda no começo da paralisação, porém, a Justiça do Trabalho havia fixado 
uma multa - inicialmente de R$ 50 mil por dia e que depois subiu para R$ 100 mil por 

hora - em caso de descumprimento da obrigação de manutenção de frota mínima e 
completa (motoristas e cobradores) de 50% em horários de pico e 40% em horários 

normais. 
 
Na homologação do acordo de conciliação no Dissídio Coletivo de Greve, a 

desembargadora Marlene Suguimatsu apontou que "desde o primeiro dia de fixação 
da frota mínima vieram notícias nos autos, tanto pela URBS, pela COMEC, como 

extraídas de veículos de comunicação, de que não estaria sendo cumprida e que a 
população poderia estar sendo prejudicada pelo noticiado descumprimento". 
 

Considerando o caráter cominatório da sanção (ou seja, seu intuito de obrigar a fazer 
ou não fazer algo por meio da “ameaça” de penalidade), caberá à Seção Especializada 

do TRT da 9ª Região (Paraná) analisar as alegações e as provas apresentadas pelas 
partes no processo, com os dois sindicatos tendo 10 dias para apresentarem defesa e 
documentos ou ainda requerer outras provas. 

 
Procurados pela reportagem, Setransp e Sindimoc disseram ter cumprido a 

determinação de frota mínima nos dias de greve e garantiram que recorrerão caso 
alguma sanção venha a ser determinada. O sindicato patronal, por exemplo, afirmou 
ter “um farto material” para comprovar que os ônibus foram liberados. 

 
Já o sindicato dos trabalhadores destacou que ainda durante a instrução do processo, 

na primeira audiência, foi pedida a inclusão das imagens de segurança das 29 
garagens de ônibus, o que mostraria que a frota mínima saiu, foi para as ruas. “O 
Sindimoc está muito tranquilo”, afirmou por meio de sua assessoria. 

 

Paraná tem empregos em alta 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Mais da metade dos municípios do Paraná registrou saldos positivos de emprego em 

fevereiro. Das 399 cidades no Estado, 269 — ou 67,4% delas, geraram vagas no mês 
passado.  

 
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 

Ministério do Trabalho, levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico Social (Ipardes).  
 

O Estado registrou em fevereiro um saldo positivo de 9.962 vagas. O volume foi o 
dobro do registrado em janeiro (4.973). 

 

Novos Projetos de Lei - Departamento de Assuntos Legislativo 

24/03/2017 – Fonte: FIEP 

 
Confira nesta edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos 

Deputados, Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado.  
NOVOS PROJETOS DE LEI FEDERAL 
INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 

http://www.bemparana.com.br/noticia/493849/parana-tem-empregos-em-alta
http://www.fiepr.org.br/assuntosLegislativos/uploadAddress/Novos_Projetos_de_Lei_07.2017%5B74397%5D.pdf


REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
 
DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 

Permissão de participação dos acionistas na fase prévia à elaboração do plano de 
recuperação judicial da sociedade 

PL 7044/2017 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 
 

MEIO AMBIENTE 
Rastreamento de resíduos perigosos 
PL 7088/2017 do deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB) 

 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO 
Proibição da cobrança de contribuição sindical aos servidores públicos não associados 
PLS 51/2017 do senador Raimundo Lira (PMDB/PB) 

 
Sustação da Instrução Normativa que obriga a contribuição sindical dos servidores e 

empregados públicos 
PDC 595/2017 do deputado Elizeu Dionizio (PSDB/MS) 
 

BENEFÍCIOS 
Intervalo durante a jornada para a trabalhadora cuidar do filho de até 6 meses 

PL 7057/2017 da deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ) 
 
FGTS 

Movimentação do FGTS para custeio de tratamento de fertilidade 
PL 7020/2017 do deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) 

 
REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÕES 
Regulamentação das profissões de transcritor e de revisor de textos em braille 

PLS 50/2017 do senador Paulo Paim (PT/RS) 
 

RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 
Piso salarial dos vigilantes 
PL 7042/2017 do deputado Nelson Pellegrino (PT/BA) 

 
Igualdade salarial entre homem e mulher 

PL 7045/2017 do deputado Jorginho Mello (PR/SC) 
 
INFRAESTRUTURA SOCIAL 

EDUCAÇÃO 
Estágio posterior à conclusão do curso para estudantes de período integral 

PL 7021/2017 do deputado Alex Manente (PPS/SP) 
 

INTERESSE SETORIAL 
INDÚSTRIA DE BEBIDAS 
Proibição da venda de refrigerantes a menores de quatorze anos 

PL 7083/2017 do deputado Pastor Eurico (PHS/PE) 
 

INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
Proibição da cobrança referente ao ressarcimento e indenizações na conta de energia 
elétrica 

PL 7066/2017 do deputado Roberto de Lucena (PV/SP) 
 

Vedação da cobrança antecipada de tarifa, dos serviços púbicos, calculada com base 
em estimativas 
PL 7092/2017 do deputado Vitor Valim (PMDB/CE) 

 



NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 
INTERESSE SETORIAL 
 

Dispõe sobre a venda de ração destinada a alimentação de cães e gatos nas Centrais 
de Abastecimento do Paraná S.A. - CEASA. 

PL 79/2017 de autoria do deputado Ney Leprevost (PSD) 
 

QUÍMICA  
Estabelece a Política de Estado de Incentivo à Lavagem e Higienização a seco em 
veículos e a utilização de produtos biodegradáveis. 

PL 93/2017 de autoria do deputado Adelino Ribeiro (PSL) 
 

CONSTRUÇÃO CIVIL  
Dispõe sobre o videomonitoramento de obras públicas do Estado do Paraná. 
  

PL 94/2017 de autoria do deputado Evandro Araújo (PSC). 
 

Portal Único reduz atrasos e custos na hora de exportar, avalia CNI 

24/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Lançamento do Novo Processo de Exportações dará mais eficiência às 
operações de comércio exterior. Na primeira etapa, as micro e pequenas 

empresas serão as mais beneficiadas 
 

 
Para a indústria, o Portal Único é um novo marco no Comércio Exterior brasileiro e 

resultado de um esforço conjunto entre o governo e o setor privado  
 
Tempo é dinheiro. E na exportação, um dia de atraso com burocracia alfandegária 

eleva o custo do produto entre 0,6% e 2,1%. Por isso, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) considera o Portal Único do Comércio Exterior essencial para ampliar 

a competitividade do produto brasileiro no mercado externo.  
 
O setor privado avalia que o lançamento do Novo Processo de Exportações, nesta 

quinta-feira, 23 de março, dará inicio à redução da burocracia e dos prazos na hora 
de exportar. 

 
“O grande diferencial do Portal Único é simplificar e desburocratizar os processos para 

torna-los mais ágeis, permitindo dar mais segurança e transparência para o comércio 
exterior brasileiro”, diz o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos 
Abijaodi. 

 
A expectativa é de que a partir do próximo ano, quando o programa estiver 

completamente pronto, o número de dias para a exportação passe de 13 para oito e 
para a importação de 17 para dez. Nesta etapa, focada nas operações aeroportuárias, 
os mais beneficiados serão as pequenas e médias empresas.  

 
Segundo a pesquisa Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras, da CNI, 

26,4% das pequenas e médias empresas usam os aeroportos para ecoar sua 
produção; entre as médias esse percentual é de 18,7%; e apenas 6,4% das grandes 
optam pelo modal aéreo.  

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/portal-unico-reduz-atrasos-e-custos-na-hora-de-exportar-avalia-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Para a indústria, o Portal Único é um novo marco no Comércio Exterior brasileiro e 
resultado de um esforço conjunto entre o governo e o setor privado. Segundo dados 
oficiais, o número de informações exigido na exportação deve cair de 98 para 36, por 

dois motivos. A declaração de exportação e o registro de exportação serão substituídos 
por um documento único de exportação (DUE). Este documento estará interligado com 

a nota fiscal eletrônica. 
 

O QUE FALTA? – A CNI espera que até o final de maio deste ano o governo estenda 
os benefícios para as exportações por via marítima e por via terrestre. Outro ponto 
urgente é a integração de todos os 20 órgãos envolvidos na exportação.  

 
Pesquisa da CNI aponta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como os que mais impactam 
no comércio exterior, depois de Receita Federal do Brasil e Secretaria de Comércio 

Exterior do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Mas esses dois 
últimos já estão integrados no Portal Único.  

 
IMPORTÂNCIA – Para a indústria, o Portal Único representa uma evolução 
tecnológica no controle administrativo e aduaneiro das operações de comércio exterior 

no Brasil. Desde 1993, quando foi implementado o Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex), não havia uma atualização de forma tão substancial.  

 
IMPACTO – O estudo da CNI Impactos da Facilitação do Comércio sobre a Indústria 
de Transformação no Brasil mostra que os atrasos nas exportações são mais 

prejudiciais para os produtos manufaturados com maior valor agregado.  
 

O setor automotivo e peças gasta, em média, 17,6% a mais do que gastaria se a 
exportação ocorresse em um só dia. Máquinas e equipamentos gastam, em média, 
16% a mais. Os produtos químicos são onerados em 20,1%. Em média, o custo do 

produto brasileiro sobe em 13,04% por atrasos na exportação. 
 

“A redução dos custos com atrasos aduaneiros no Brasil tende a gerar mudanças 
estruturais na economia do país. Tendência à reversão do movimento atual de 
“primarização” da pauta de exportação, com aumento progressivo da participação de 

produtos de maior valor agregado a longo prazo”, diz o estudo.  
 

PORTAL ÚNICO – O Programa Portal Único de Comércio Exterior é uma iniciativa de 
reformulação dos processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro e 
licenciamento.  

 
Com essa reformulação, o objetivo é estabelecer processos mais eficientes, 

harmonizados e integrados entre todos os intervenientes públicos e privados no 
comércio exterior. Da reformulação dos processos, o Programa Portal Único passa ao 

desenvolvimento e integração dos fluxos de informações correspondentes e dos 
sistemas informatizados encarregados de gerenciá-los. 
 

Caixa anuncia novas condições para uso do rotativo do cartão de crédito 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Caixa Econômica Federal anunciou as novas condições para uso do rotativo do cartão 
de crédito, com vigência a partir de 3 de abril. De acordo com nota divulgada pelo 

banco, atendendo às exigências do Conselho Monetário Nacional (CMN) que limitam o 
uso do rotativo pelo período máximo de 30 dias, o valor não liquidado integralmente 

da fatura anterior estará totalmente contido no saldo para pagamento mínimo da 
próxima fatura.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/caixa-anuncia-novas-condicoes-para-uso-do-rotativo-do-cartao-de-credito/


A Caixa manterá as opções vigentes para o pagamento da sua fatura mensal, ou seja, 
o valor mínimo, o valor total ou qualquer valor entre o mínimo e o total e, a partir do 
vencimento do dia 3/5/2017, terá ainda mais seis possibilidades de parcelamento do 

valor da fatura: em 4, 8, 12, 16, 20 ou 24 meses, à escolha do cliente. As taxas 
incidentes nas opções de parcelamento variam de 3,30% ao mês a 9,90% ao mês.  

 
A Caixa também oferecerá a opção do parcelamento automático do valor da fatura, 

que ocorrerá quando o cliente pagar qualquer valor abaixo do pagamento mínimo e 
diferente das seis opções de parcelamento citadas.  
 

“A Caixa estará totalmente adequada à nova sistemática para o produto cartão de 
crédito. A partir do dia 3 de abril, a rede de agências e Centrais de Atendimento 

telefônico estarão disponíveis para dirimir eventuais dúvidas dos clientes”, afirmou o 
diretor executivo de Cartões da Caixa, Márcio Recalde. 
 

Cartão benefício produz economia de até 35% em despesas nas empresas 

24/03/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
O uso dos cartões benefícios para gerenciar despesas corporativas deve 
ganhar novo impulso por parte das micro, pequenas e médias empresas em 

2017. Com até 35% de economia, a ferramenta é saída para controlar fluxo 
de caixa e custos dos funcionários 

 
Após liderarem os pedidos de recuperação judicial de número recorde em 2016 (com 
60,8% do total de requerimentos), as micro e pequenas empresas “sobreviventes” 

começam a ter fôlego e focar o uso do fluxo de caixa mais “conscientemente”. 
 

De acordo com o sócio da consultoria Boanerges&Cia, Boanerges Ramos Freire, o 
movimento de “cuidado com os custos” começou a se intensificar exatamente pela 
queda da “fase lucrativa” no ambiente  pessoa jurídica. 

 
“Quando vem uma crise e todos os sinais apontam o fundo do poço, muitas empresas 

entram em um modus operandis para passar ao período difícil. Aquelas que 
sobrevivem acabam incorporando esse aprendizado doloroso para tentar maior 
eficiência”, identifica. 

 
De fato, segundo a chefe da Paypaxx, plataforma da Hub Prepaid que oferece cartões 

corporativos para gestão de despesas, Vivian Cristina Yushiura Ramos, o produto 
ganhou visibilidade não apenas pelas facilidades das ferramentas, mas também pela 
economia oferecida. 

 
“A busca por autonomia na gestão de custos começou a impulsionar esse tipo de cartão 

entre as companhias e a aceitação fica ainda maior com a proposta de que a economia 
nos gastos chega a até 35% do total”, comenta a executiva. 

 
Nesse sentido, todas maiores empresas de cartão benefício já oferecem não apenas o 
plástico para o funcionário, direcionado para despesas com refeição, compras no 

supermercado e vale transporte e combustível, mas também um cartão próprio para 
gastos corporativos, seja com carros, viagens e até para controles gerais dos recursos 

da empresa. 
 
É o exemplo da Alelo (companhia do Bradesco e Banco do Brasil), da VR e da Edenred 

(detentora das marcas Ticket, Accentiv’Mimética e Repom). 
“São soluções que motivam as empresas à gestão e dão eficiência e acesso a relatórios 

gerenciais e extratos de utilização”, pondera o diretor de gestão de despesas 
corporativas da Alelo, Roberto Niemeyer. 
 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/cartao-beneficio-produz-economia-de-ate-35-em-despesas-nas-empresas/


Cuidados na utilização 
Os especialistas entrevistados pelo DCI atentam, porém, que apesar de os micro, 
pequenos e médios empresários serem os principais responsáveis pelos avanços dos 

cartões como gerenciadores de despesas, a preocupação tem sido com a “mistura” 
entre plásticos pessoais e empresariais. 

 
De acordo com o economista Vitor França, o mercado cresceu pela transparência 

oferecida, mas o movimento ainda demonstra os reflexos negativos da “falta de 
cultura” dos brasileiros em gerir despesas separadamente. 
 

“O lado ruim é que, principalmente para os pequenos, que também foram os líderes 
em inadimplência no ano passado, ainda tem muita confusão com os orçamentos 

familiares e empresariais. É um comportamento de tentar usar para ganhar fôlego, 
mas só passa o problema para frente”, identifica o especialista. 
 

Já para Freire, “misturar” os orçamentos é uma “cultura que precisa ser aperfeiçoada”. 
“Isso é algo que acontece com dinheiro, cheque ou cartão e o empresário precisa 

aprender a separar esses dois mundos. São realidades diferentes”, comenta o 
executivo. 
 

Dados do Banco Central apontam que a inadimplência dos cartões de crédito pessoa 
jurídica entre os bancos não apenas atingiram o ápice em 2016, mas continuam com 

alta mensal em 2017. Só em janeiro, os atrasos acima de 90 dias aumentaram de 0,2 
ponto percentual (de 17,2% para 17,4%). 
 

Ele reforça que apesar de ter um “papel menor” do que as mudanças estruturais 
necessárias, frente uma crise orçamentária na empresa, o plástico ainda deve ser 

impulsionado como uma boa prática. 
 
“Os cartões corporativos no geral ajudam a registrar gastos e a ter detalhes do uso 

para um controle maior, o que acaba sendo alternativa”, acrescenta o sócio da 
Boanerges&Cia. 

 
Ainda segundo o BC, nos calotes de 15 a 90 dias de janeiro contra dezembro, o número 
subiu 0,8 ponto percentual (de 4,5% para 5,3%). 

 
“É um mercado que tem bastante potencial e que, com os avanços tecnológicos, 

oferece um controle e transparência ainda maior, o que permite reembolsos e 
agilidade. Só é preciso cuidado e cautela na gestão”, pontua França. 
 

“Por isso, acabamos oferecendo benefícios diferentes, como a gestão separada por 
tipos de custo ou áreas na empresa, que podem ser controlados por um aplicativo”, 

diz Yushiura, da Paypaxx e completa que o foco é em pequenas e médias. “Elas são 
as que convertem seus sistemas mais rapidamente porque precisam dessa ajuda 

extra. Isso deve se evidenciar”, conclui. 
 

Boletim RT Informa: Câmara dos deputados aprovou a regulamentação da 
Terceirização 

24/03/2017 – Fonte: CNI 

 
Dia 22 de março, a Câmara dos Deputados aprovou a *Regulamentação da 
Terceirização*, uma grande conquista para a Indústria!  

 
Leia um resumo das principais mudanças no *RT Informa*, divulgado pela CNI.  

Confira também a *votação nominal* do texto principal do PL 4302/1998, e saiba 
como votaram os parlamentares mais próximos ao seu sindicato!  
 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/03/RT-Informa-N.03-mar17-Aprovada-a-terceirização-na-Câmara.pdf.pdf
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/03/RT-Informa-N.03-mar17-Aprovada-a-terceirização-na-Câmara.pdf.pdf


Obter mais votos favoráveis será fundamental para alcançar outras mudanças 
necessárias, como a Reforma da Previdência. 
 

Saiba como votaram os parlamentares – Clique Aqui 
 

CNI pede urgência na aprovação das reformas para agenda da indústria 

avançar 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A agenda proposta pela indústria para o País sair da crise teve importantes avanços, 

mas ainda é preciso urgência na aprovação das reformas. A avaliação é da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apresentou nesta quinta-feira, 23, um 

balanço das medidas propostas pela entidade ao presidente Michel Temer, em abril do 
ano passado, para ajudar o País a sair da crise.  
 

Das 36 medidas apresentadas na ocasião pela CNI, quatro foram implementadas pelo 
governo federal. Outras 20 propostas estão em andamento no Poder Executivo ou 

Legislativo e 12 continuam paradas, segundo o balanço.  
 
“Há um claro esforço do governo no enfrentamento da crise. Mas a retomada do 

crescimento requer a aprovação das reformas estruturais e ações que melhorem a 
competitividade da economia”, avalia o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José 

Augusto Fernandes.  
 
As quatro medidas já concluídas que ajudam, na avaliação da CNI, a melhorar o 

ambiente de negócios são: a regulamentação da terceirização; a revisão do regime de 
partilha de óleo e gás, retirando a obrigatoriedade da Petrobras de ser operadora 

única; a cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de forma 
proporcional ao uso dos sistemas de transmissão e energia elétrica; e a 
regulamentação do acesso e da repartição de recursos genéticos da biodiversidade.  

 
Com relação aos pontos que estão evoluindo na agenda do governo, a CNI destaca as 

reformas da Previdência e tributária, a valorização das negociações coletivas e o 
fortalecimento das agências reguladoras.  
 

Agenda Legislativa  
A CNI lança na próxima terça-feira, 28, a Agenda Legislativa da Indústria 2017. No 

documento estará, entre outros pontos, grande parte das propostas paradas ou em 
andamento. Segundo a entidade, a agenda reunirá 131 proposições de interesse da 
indústria, sendo 16 destacadas como prioritárias.  

 
São elas: Desconsideração da personalidade jurídica; tratamento de dados pessoais; 

convalidação de incentivos fiscais do ICMS; nova proposta de Reforma Tributária (PEC 
31/2007); regularização tributária (MPV 766/2017); Marco Legal das Agências 

Reguladoras; Nova Lei de Licitações; Licenciamento Ambiental; Terceirização; adoção 
da Convenção 158 da OIT – item para o qual a CNI tem posição divergente -; 
valorização das negociações coletivas; aperfeiçoamento da NR 12; competência para 

embargar ou interditar estabelecimento; reforma da Previdência (PEC 287/2016); 
reforma política (PEC 282/2016); regulamentação do lobby.  

 
A entidade destaca como propostas que não tiveram evolução o aumento da geração 
térmica na base do sistema, a conclusão do processo de revisão das poligonais dos 

portos organizados, a convalidação dos incentivos fiscais do ICMS e o aprimoramento 
da Lei do Bem, que cria incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e 

desenvolvimento de inovação tecnológica. 
 
 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Copia-de-VOTACAO-NOMINAL_PL-4302-1998.xlsx
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-pede-urgencia-na-aprovacao-das-reformas-para-agenda-da-industria-avancar/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cni-pede-urgencia-na-aprovacao-das-reformas-para-agenda-da-industria-avancar/


Figueiredo: próximos 40 dias podem ser divisor de águas para a economia 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os próximos 40 dias podem ser um divisor de água para a economia brasileira, afirmou 
o sócio da Mauá Capital Investimentos e ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando 

Figueiredo. Neste período, as discussões da reforma da Previdência devem ganhar 
força e podem ser reveladas as delações da Odebrecht.  

 
Por agora, é difícil saber o quanto a reforma da Previdência será diluída, afirmou 
Figueiredo em evento da EMTA, associação que reúne gestores, analistas e 

investidores dedicados a mercados emergentes. “Estamos vendo um divisor de águas 
nos próximos meses. Os próximos 40 dias vão dar um bom tom de como vamos 

caminhar.”  
 
Figueiredo disse que a não aprovação da reforma ou um texto muito diluído pode 

trazer nervosismo ao mercado, que tem mostrado otimismo com a aprovação. No caso 
da Odebrecht, podem haver surpresas nas delações dos executivos, o que, além de 

criar instabilidade política, afeta o próprio andamento das atividades no Congresso.  
 
“A reforma da Previdência é a medida mais importante para melhorar a trajetória da 

relação dívida/PIB nos próximos anos”, afirmou Figueiredo. “Agora começou o jogo, 
agora começa a se negociar e é possível que não venha como o mercado espera.”  

 
Caso a reforma seja enfraquecida, Figueiredo prevê aumento de impostos para que o 
governo consiga atingir a meta fiscal. 

 

Meirelles: parte da diferença no Orçamento será cumprida com cortes e 
tributos 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o rombo identificado no 
orçamento deste ano, de cerca de R$ 58,2 bilhões – para além do déficit já previsto 

de R$ 139 bilhões – será coberto por cortes de gastos e aumento de tributos. Ele 
reforçou que a meta fiscal será cumprida.  
 

Segundo o ministro, não serão criados novos impostos, mas serão elevadas alíquotas 
dos que já existem, como por exemplo o PIS/Cofins, ou o governo vai eliminar as 

desonerações de alguns setores. “Podemos pôr fim à desoneração em alguns setores 
que esperávamos que aumentassem a produção, mas não aumentaram”. A declaração 
foi dada em entrevista ao jornal SBT Brasil na noite desta quinta-feira (23).  

 
Meirelles também disse que está em análise no governo corrigir a tabela do Imposto 

de Renda para a declaração de 2018. “Está em análise e devemos anunciar nos 
próximos dias.”  

 
Em relação ao recuo do governo no projeto da Previdência, o ministro afirmou que o 
presidente Michel Temer decidiu retirar os servidores estaduais e municipais para 

evitar a excessiva judicialização da matéria devido à autonomia federativa. “Essa é 
uma questão da Constituição. Os Estados são autônomos e responsáveis pelas suas 

finanças”, disse.  
 
Ele também afirmou que a revisão das regras da aposentadoria vai facilitar o 

crescimento da economia. Segundo ele, as mudanças são justamente para fazer o País 
voltar a crescer, pois o aumento explosivo do déficit da Previdência gera incerteza, 

afasta investimentos e, assim, leva à recessão.  
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O ministro ainda voltou a comentar que o País já deve estar crescendo no começo 
deste ano e que, no último trimestre, a economia deve estar avançando em um ritmo 
anual de 3,2%.  

 
Sobre a possível redução da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 

Meirelles considerou que é uma boa possibilidade, desde que não prejudique a 
economia, já que uma meta muito baixa poderia forçar o Banco Central a apertar a 

política monetária.  
 
O ministro também comentou que a Operação Lava Jato tem impacto positivo no longo 

prazo, pois recupera a confiança das instituições, apesar de no curto prazo causar 
dificuldade às empresas. Ele ainda disse que acredita que a “lista de Janot” já está 

precificada pelo mercado.  
 
Em relação à Operação Carne Fraca, Meirelles afirmou que a ação mostra que o Brasil 

leva a qualidade do produto a sério. 
 

Meirelles diz que impostos sobem e governo pode mexer em precatórios 

24/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 

 

Para tentar reduzir o tamanho do corte nos gastos necessário para cumprir a meta 
fiscal de 2017, de déficit de R$ 139 bilhões, a equipe econômica estuda elevar 

impostos e pode mudar a contabilidade de precatórios. Também estão na lista de 
medidas que podem garantir o cumprimento da meta fiscal a licitação de usinas 
hidrelétricas cujos processos estão na Justiça e ganhos com outras ações judiciais. 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quinta-feira, em entrevista ao SBT 

Brasil, que estão na lista de possíveis aumentos de impostos alterações no PIS/Cofins 
e a reoneração de alguns setores da economia que tiveram incentivos fiscais no 
passado mas que não tiveram o incremento esperado na produção.  

 
Nos bastidores, também estão na mira da equipe econômica para serem elevados o 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), possivelmente sobre câmbio. No caso do 
PIS/Cofins, seria sobre combustíveis. Os técnicos da também estudam aumentar a 
Cide, mas PIS/Cofins foi considerada melhor opção, porque essa receita não tem de 

ser partilhada com estados e municípios. 
 

Existe, ainda, a possibilidade de reverter a desoneração da folha de pagamento das 
empresas, que custa R$ 18 bilhões aos cofres públicos. Foram feitas simulações de 
aumentos de vários tributos. O IOF sobre câmbio, por exemplo, daria um reforço 

adicional de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões à União. 
 

A equipe econômica informou esta semana que o rombo nas contas de 2017 está em 
R$ 58,2 bilhões. Mas não haverá um corte nesse valor. Antes de passar a tesoura, o 
governo quer incluir nos cálculos receitas de decorrentes de decisões judiciais com 

concessões e precatórios que podem somar entre R$ 14 bilhões e R$ 18 bilhões. Só 
isso já reduziria o corte para pouco mais de R$ 40 bilhões.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/meirelles-diz-que-impostos-sobem-e-governo-pode-mexer-em-precatorios-e4zkpxnpm0e02xu3gvadt7vl3


Precatórios 
Em outra frente, o governo pode resgatar uma medida proposta pela equipe da ex-
presidente Dilma Rousseff envolvendo o uso de precatórios (obrigações de pagamento 

dos entes públicos decorrentes de ações judiciais definitivas).  
 

A ideia geral é que recursos destinados ao pagamento de precatórios que estejam 
parados nos bancos há mais de quatro anos não sejam contabilizados como despesas 

primárias e ajudem na realização da meta. 
 
A medida, apresentada em 2016 pelo então ministro da Fazenda Nelson Barbosa, 

previa a criação de fundos públicos nos quais o dinheiro ficaria até ser sacado pelos 
beneficiários. Na época, o governo estimava haver R$ 12 bilhões em recursos não 

sacados na Caixa e no Banco do Brasil que poderiam ajudar a reforçar o resultado 
fiscal de 2016. 
 

Com a troca de governo, a ideia foi descartada. No entanto, com a dificuldade em 
obter receitas para fechar as contas, ela voltou à mesa.  

 
E será levada ao presidente Michel Temer junto com propostas de aumentos de 
impostos e reversão de desonerações. Segundo técnicos da área econômica, a ideia, 

agora, é um pouco diferente. Uma das possibilidades é que não sejam criados fundos 
públicos, e os recursos parados voltem para a conta do governo.  

 
Hidrelétricas 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou nesta quinta que a decisão do 

ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), de revogar a liminar que 
suspendia a relicitação da hidrelétrica de Jaguara, em posse da Cemig, poderá elevar 

as receitas deste ano.  
 
Assim como a usina, a estatal resiste em permitir a relicitação de outras duas 

hidrelétricas, que, se leiloadas novamente, podem responder por recursos 
significativos ao país. 

 
“Existem outras duas hidrelétricas em condições similares que a Advocacia Geral da 
União (AGU) estará concluindo nos próximos dias se já podemos registrar isso como 

futura receita”, disse Meirelles. 
 

A decisão do STF referiu-se a Jaguara, mas as hidrelétricas de Miranda e São Simão 
estão em situação jurídica similar. Juntas, as três têm capacidade de gerar cerca de 
2,5 mil megawatts (MW). Em 2015, o governo federal arrecadou R$ 13,8 bilhões com 

a relicitação de duas usinas prontas de 2,6 mil MW. 
 

O governo chegou a prever mais de R$ 10 bilhões em arrecadação neste ano com a 
relicitação de usinas da Cemig, mas a manutenção desses recursos na revisão oficial 

foi posta em xeque pelas disputas jurídicas. 
 
Meirelles prometeu anunciar na terça-feira o corte de gastos. Porém, o prazo final para 

a publicação da definição, destacou, é no próximo dia 29. Ele disse que o governo vem 
prorrogando o anúncio por conta do esforço para evitar elevar impostos. 

 
 
 

 
 

 
 
 



Para analistas, alta de impostos é quase inevitável. Veja quais tributos 

podem subir 

24/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Rombo anunciado pelo governo na quarta mostra que gestão do Orçamento 

está apertada 

 
Protesto contra impostos em Curitiba: governo está ficando sem opções para atingir 

meta fiscal. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo  
 
A apresentação da projeção para as contas públicas da União em 2017, feita na quarta-

feira (22) pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deixou claro que o governo 
não vai fechar seu balanço com facilidade. 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. 
 

O número superou as estimativas do mercado e fez com que a equipe econômica 
deixasse para a semana que vem o anúncio do contingenciamento a ser feito nos 

gastos neste ano. A esperança é que entrem até R$ 18 bilhões em receitas 
extraordinárias que dependem de decisões judiciais. 
 

Para analistas, a apresentação teve o lado positivo de ter trazido dados confiáveis. A 
equipe econômica sabe quanto falta para cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 

bilhões neste ano e parece comprometida com a cifra.  
 
O problema é que fica cada vez mais evidente que será necessário subir impostos caso 

as receitas extraordinárias esperadas pela União não entrem logo em caixa. Três 
tributos aparecem como os mais prováveis de subirem: Cide, que incide sobre 

combustíveis, PIS/Cofins e CPMF (cuja recriação sempre aparece como uma carta na 
manga do governo federal). 
 

O economista-chefe do Banco Safra e ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos 
Kawall, disse que os números apresentados pelo governo 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. 
 

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. 
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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.  
 

Ociosidade na indústria da construção é a maior em cinco anos, diz CNI 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A indústria da construção operou em fevereiro no menor nível de sua capacidade desde 
janeiro de 2012. De acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 23, pela 

Confederação Nacional da Indústrias (CNI), o indicador que mede a utilização da 
capacidade de operação do setor atingiu 53%, o menor da série história da Sondagem 

Indústria da Construção, iniciada há cinco anos. O indicador é inferior 2 pontos 
porcentuais em relação a janeiro e 10 pontos porcentuais abaixo da média histórica 
para o mês de fevereiro.  

 
Além disso, o nível de atividade do setor se mantém muito abaixo do usual para o 

mês, com 28,8 pontos. Os dados da pesquisa variam de zero a 100 pontos. Valores 
abaixo de 50 pontos sinalizam atividade abaixo do usual e, quanto menor o valor, mais 
distante a atividade está do usual.  

 
Segundo o estudo, a ociosidade recorde em fevereiro no setor se deve à longa 

trajetória de queda da atividade e do emprego também. No mês passado, o índice do 
número de empregados ficou em 38,9 pontos, frente aos 38,4 pontos de janeiro, com 
uma pequena alta, mas ainda abaixo dos 50 pontos, o que indica retração.  

 
A fraca atividade mantém os empresários da construção pessimistas. Segundo a CNI, 

todos os indicadores de expectativas caíram, após duas altas consecutivas. O indicador 
de expectativa do nível de atividade teve queda de 1,2 ponto, chegando a 49,1 pontos.  
 

O índice relativo a novos empreendimentos e serviços recuou 0,5 ponto, para 47,5 
pontos, e o de compra de insumos e matérias-primas caiu 1,2 ponto, ficando em 47,2 

pontos. A expectativa quanto ao número de empregados caiu 1 ponto, para 46,1 
pontos.  

 
A economista Flávia Ferraz explica que a indústria da construção costuma se recuperar 
de forma mais lenta que os demais setores, mesmo com diversos sinais positivos, 

como inflação em ritmo de queda, redução na taxa de juros e possibilidade de serem 
feitas reformas como a Tributária, a Previdenciária e a Trabalhista. “Isso se explica, 

pois as operações da indústria da construção são de mais longo prazo”, disse a 
economista.  
 

O estudo ainda mostra que os empresários, diante do cenário pessimista, não estão 
interessados em investir. O índice de intenção de investimentos segue bem abaixo da 

linha dos 50 pontos, em 26,6 pontos.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ociosidade-na-industria-da-construcao-e-a-maior-em-cinco-anos-diz-cni/


Esta edição da Sondagem Indústria da Construção foi realizada no período de 2 a 14 
de março com 567 empresas, das quais 177 pequenas, 260 médias e 130 de grande 
porte. 

 

Senado pode votar projeto alternativo sobre terceirização 

24/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 

 PLC 3/2001  

 PLC 30/2015  
 PLS 339/2016  

 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta quinta-feira (23) que o projeto 
que regulamenta a terceirização em análise no Senado (PLC 30/2015) pode servir 

como complementação à matéria sobre o mesmo tema aprovada na Câmara dos 
Deputados na quarta-feira (22). 

 
O projeto que tramita no Senado é considerado uma alternativa à proposta aprovada 
na Câmara, tida como muito liberal por sindicatos e pela oposição. Eunício disse que 

pautará o projeto assim que o texto estiver pronto para votação no Plenário, 
lembrando que o projeto aprovado na Câmara começou a tramitar há quase duas 

décadas. 
 
— Os projetos podem ser complementares. Se tiver alguma desatualização no da 

Câmara, obviamente o projeto do Senado pode preencher uma possível lacuna — 
avaliou. 

 
Diferenças 

O texto da Câmara trata da terceirização e do trabalho temporário. O projeto (PL 
4302/1998), que agora segue para sanção do presidente da República, é polêmico e 
foi aprovado na noite dessa quarta-feira (22) sob muitos protestos, com 231 votos a 

favor, 188 contrários e oito abstenções.  
 

Enquanto os defensores da proposta argumentam que a medida pode modernizar a 
legislação trabalhista e gerar mais postos de trabalho, os críticos dizem que o projeto 
diminui direitos e fragiliza as relações de emprego. 

 
O projeto amplia as possibilidades de contratação de serviço terceirizado, que poderá 

ser feita tanto na área meio quanto na atividade-fim. Também altera a legislação do 
trabalho temporário, aumentando de três para seis meses o prazo máximo para sua 
duração. Há ainda a possibilidade de prorrogação por 90 dias. 

 
Já no texto do Senado, a possibilidade de terceirização fica restrita às atividades-meio 

— aquelas de suporte, ou secundárias, como de limpeza ou segurança. O projeto do 
Senado não trata do trabalho temporário. 
 

Os deputados aprovaram uma mudança feita no Senado, ainda no início dos anos 
2000, que prevê a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação à 

terceirizada. Com isso, os bens da empresa contratante somente poderão ser 
penhorados pela Justiça se não houver mais bens da terceirizada para o pagamento 
da condenação relativa a direitos não pagos. 
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Já o texto que tramita no Senado estabelece a responsabilidade solidária. Ou seja, 
contratante e terceirizada respondem ao mesmo tempo com seus bens para o 
pagamento da causa trabalhista. 

 
“Atrasado e obsoleto” 

Do ex-deputado Sandro Mabel, o PLC 30/2015 tem o senador Paulo Paim (PT-RS) 
como relator. Na terça-feira (21), Paim classificou o projeto aprovado na Câmara como 

“atrasado e obsoleto” e também defendeu o projeto do qual é relator.  
 
Segundo o senador, ao contrário do projeto da Câmara, a proposta que está no Senado 

não permite a terceirização para área fim e garante aos terceirizados os mesmos 
direitos que o trabalhador contratado de forma direta. 

 
— Nosso projeto moraliza, tira o trabalhador terceirizado do regime de semi-
escravidão e traz para uma condição de primeira categoria — afirmou Paim. 

 
Repercussão 

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) 
classificaram como "golpe" a votação de um texto antigo, de 1998, pela Câmara. Para 
eles, o projeto fere inúmeros direitos dos trabalhadores. Os dois senadores já preveem 

recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o texto seja sancionado. Randolfe 
declarou que ele mesmo recorrerá à Suprema Corte contra o projeto. 

 
— É a maior ofensa da história da classe trabalhadora brasileira pelo menos dos 
últimos 100 anos — lamentou Randolfe, que também é autor de um projeto sobre 

terceirização (PLS 339/2016). 
 

Os senadores Jorge Viana (PT-AC) e Roberto Requião (PMDB-PR) também criticaram 
o texto. Requião lembrou que, especialmente no serviço público, empresas recebem 
"fortunas", enquanto aos trabalhadores sobram salários baixos e, muitas vezes, a falta 

de pagamento. Viana disse ser favorável a uma lei que regulamente a terceirização, 
desde que não torne ainda mais precárias as relações de trabalho. 

 
— Muitos serviços hoje, com a modernização que nós temos, podem ser trabalhados, 
terceirizados e contratados com pessoas jurídicas e até de maneira temporária. Sou 

muito favorável a isso. Agora eu não posso concordar que a gente precarize mais ainda 
essa relação que temos — ponderou Viana. 

 
Histórico 
O projeto aprovado na Câmara foi apresentado pelo Executivo em março de 1998, 

ainda no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Aprovado inicialmente na 
Câmara em dezembro do ano 2000, o texto foi remetido ao Senado, onde sofreu 

modificações (PLC 3/2001). Dois anos depois, o projeto retornou à Câmara dos 
Deputados. 

 
Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a pedir a retirada do 
projeto, por discordar de suas propostas.  

 
Apesar de o requerimento não ter sido votado, a matéria pouco andou durante os 

governos do PT (2003-2016). Com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 
o projeto voltou a tramitar em dezembro do ano passado e, em meio a muita polêmica, 
foi aprovado na última quarta.  
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Terceirização ainda vai passar por mudanças. Entenda 

24/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Texto aprovado na Câmara pode ser complementado por outro projeto que 
está no Senado 

 
 
Aprovado pela Câmara na quarta-feira (22), o projeto que regulamenta a terceirização 

no Brasil vai para a sanção do presidente Michel Temer. Mas o resultado final da lei 
pode mudar bastante. Isso porque há outro projeto sobre o mesmo assunto tramitando 

no Senado e que pode ser votado nas próximas semanas. 
 
O texto aprovado nesta semana é de 1998 e tem uma redação bastante flexível. Além 

de permitir a terceirização de qualquer atividade, não impõe regras sobre o pagamento 
de tributos e nem prevê como deve ser a representação sindical de funcionários 

terceirizados. Também não há um prazo para a migração de funcionários contratados 
para a categoria de prestador de serviços. 
 

INFOGRÁFICO: Veja as diferenças entre os dois projetos sobre terceirização  
 

Essas lacunas deixam em aberto a responsabilidade sobre o pagamento de tributos, o 
que pode se tornar uma nova fonte de disputas judiciais e complicar a arrecadação. 

Outro problema é que a falta de um prazo para um colaborador passar de funcionário 
para prestador de serviço pode estimular a chamada “pejotização” – algo que também 
reduz a arrecadação. 

 
A estratégia do governo foi votar logo o texto que estava na Câmara para que o tema 

não fosse ultrapassado depois na pauta de prioridades por outras reformas. Agora, o 
presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que vai colocar o segundo projeto, 
aprovado em 2015 pela Câmara, em votação. Caberá a Temer, caso esse projeto seja 

aprovado, sancionar e vetar as partes de cada texto que entender pertinentes. 
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/camara-aprova-projeto-que-libera-terceirizacao-de-todas-atividades-das-empresas-3w3xzxriq48lewn7t6z7y5m07
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/camara-aprova-projeto-que-libera-terceirizacao-de-todas-atividades-das-empresas-3w3xzxriq48lewn7t6z7y5m07
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/terceirizacao-ainda-vai-passar-por-mudancas-entenda-e161mpwvnzcatuj223imtk59j#ancora-1
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/senado-deve-votar-outro-projeto-sobre-a-terceirizacao-6kbq9pa4u8x7rexdars3gtl7r?ref=aba-ultimas
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/senado-deve-votar-outro-projeto-sobre-a-terceirizacao-6kbq9pa4u8x7rexdars3gtl7r?ref=aba-ultimas
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/senado-deve-votar-outro-projeto-sobre-a-terceirizacao-6kbq9pa4u8x7rexdars3gtl7r?ref=aba-ultimas


O texto que está no Senado resolve esses pontos cegos do projeto já aprovado. Ele 
estabelece que o sindicato que representa os terceirizados é o mesmo que o dos 
funcionários da empresa contratante.  

 
Também diz que a empresa que contrata uma terceirizada precisa recolher os impostos 

na fonte, antes de pagar pelo serviço contratado. O texto deve trazer também um 
prazo para a transição de funcionário com registro para a prestação de serviço. Os 

detalhes, no entanto, ainda podem mudar já que ele ainda está sendo discutido na 
CCJ do Senado. 
 

Outro ponto importante em que os dois projetos contrastam é a responsabilização das 
empresas. No texto votado na Câmara, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, quem 

contrata um serviço só arca com custos de ações trabalhistas depois de esgotada a 
cobrança da empresa contratada. No texto que está no Senado, a responsabilidade é 
solidária, ou seja, as duas empresas podem responder ao mesmo tempo. 

 
O projeto aprovado na quarta é elogiado por entidades do setor produtivo, 

principalmente porque a responsabilidade é subsidiária. Em nota sobre o assunto, o 
vice-presidente de Relações Capital-Trabalho do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), Haruo Ishikawa, por exemplo, elogiou 

esse dispositivo. 
“O projeto de lei aprovado acerta ao estabelecer a responsabilidade subsidiária, pela 

qual a empresa subcontratada responde em primeiro lugar, no caso de alguma 
irregularidade trabalhista”, afirma Ishikawa. 
 

  
 

 
 

 



Projeto de terceirização acirra polêmica na relação de trabalho 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

Entidades patronais defendem lei, enquanto sindicatos e a Justiça pedem veto 

 
 
Mudança nas relações de trabalho são discutidas no País desde 1998: precarização ou 

salvação (foto: Divulgação)  
 

A aprovação do projeto que libera a terceirização para todas as atividades das 
empresas, na noite de quarta-feira (22), pela Câmara dos Deputados, dividiu as 
opiniões de entidades patronais, centrais sindicais e representantes das Justiça 

trabalhista. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República Michel 
Temer para valer. 

 
Para as entidades patronais, a aprovação dá mais segurança jurídica, o que significará 
mais abertura de vagas. Já os representantes dos trabalhadores e da Justiça 

trabalhista afirmam que a proposta representa a redução dos direitos dos 
trabalhadores e redução dos salários. 

 
Pelo projeto aprovado na quarta, as empresas poderão terceirizar todas as atividades, 
incluindo as chamadas atividade-fim, aquelas para a qual a empresa foi criada. A regra 

valerá para empresas privadas e a administração pública. Atualmente, não existe uma 
legislação específica, mas decisões judiciais autorizam a terceirização apenas nas 

atividades-meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao 
objetivo principal da empresa, como serviços de limpeza e vigilância. 
 

A favor 
Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 

Skaf, a aprovação do projeto representou “um passo rumo à modernização e ao 
emprego”. Segundo ele, a medida vai beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores 
brasileiros terceirizados no país. 

 
A opinião foi praticametne a mesma de outros dirigentes de classe ligados aos patrões, 

como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 

(SindusCon-SP). 
 
Contra 

Seis centrais sindicais criticaram, por meio de uma nota conjunta, a aprovação do 
projeto de terceirização. Para as centrais, o projeto “condena o trabalhador à 

escravidão”.  
 
“O projeto de terceirização é um retrocesso e acaba com a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Com mais de 12 milhões de desempregados, o trabalhador não pode 
ser ainda mais penalizado pelo governo para resolver a grave crise político/econômica 

do país”, diz o texto divulgado pelas centrais no início da noite de ontem. 
 
Justiça 

Em nota, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
que representa cerca de 4 mil juízes do trabalho, lamentou a aprovação do projeto de 

https://www.bemparana.com.br/noticia/494079/projeto-de-terceirizacao-acirra-polemica-na-relacao-de-trabalho


lei e pede o veto do presidente. Na avaliação da entidade, a proposta vai acarretar em 
redução de salários e em piores condições de trabalho. 
 

Terceirização deve afetar mais de 200 mil operários no Grande ABC 

24/03/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 

 

 
 

A proposta de terceirização irrestrita aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-
feira, se sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), irá prejudicar pelo menos 
221 mil trabalhadores no Grande ABC. A proposta, enviada ao Congresso em 1998 

pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já havia sido aprovada pelo Legislativo 
e, ao passar pelo Senado, sofreu alterações. Desde 2002 o texto aguardava a análise 

dos deputados. 
 
A equipe do Diário entrou em contato com dirigentes dos sindicatos das categorias 

mais representativas da região, e que devem ser afetadas pelo fato de realizarem 
atividades-fim, ou seja, funções principais das empresas. 

 
É senso comum entre os sindicalistas que, se aprovada, a medida irá precarizar as 
condições de trabalho no longo prazo. O prejuízo só não será imediato devido ao fato 

de os empregadores não disporem de recursos para pagar verbas rescisórias ao 
encerrarem o contrato de trabalho atual para readmití-los sob as novas regras. O 

maior temor se dá quanto à perda de direitos como férias, 13º salário, vales transporte 
e refeição. Além do aumento da rotatividade. 
 

Na avaliação do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, a 
“batalha” só está começando. “Não vamos nos render, essa lei deve ser vetada, é um 

desrespeito com o trabalhador”, avaliou. 
 

Marques afirmou que haverá reuniões na sede da entidade e com as centrais sindicais 
para definir paralisação geral no dia 31. “A ação vai ser forte”, complementou. O 
sindicalista estima que 120 mil pessoas trabalhem no ramo metalúrgico em sua base, 

que abrange São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Outros 16 
mil estão em Santo André e Mauá e, 10 mil, em São Caetano. No total, são 146 mil 

metalúrgicos. 
 
Para o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá Adilson Torres, o 

Sapão, a terceirização irá reduzir os salários dos operários, pois, hoje, as empresas 
contratam os profissionais diretamente, enquanto que, se o projeto for aprovado, 

haverá um atravessador que irá contratar e terá seu lucro, pagando salários menores 
aos empregados.  
 

“Esse atravessador é a empresa terceira que será contratada para prestar o serviço e, 
com certeza, contratará os trabalhadores pagando bem menos do que se fossem 

contratados diretamente”, explicou. 
 
FALTA DE ESTÍMULO - José Maria de Albuquerque, presidente do Sintracon (Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil) de São Caetano, foi 
contundente. “O operário vai trabalhar desestimulado, ao ver que perdeu benefícios e 

está ganhando menos. É um absurdo o que estão fazendo com a classe.” Na região, 
existem cerca de 40 mil empregados no setor. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/2521959/terceirizacao-deve-afetar-mais-de-200-mil-operarios-no-grande-abc


Para Raimundo Suzart, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, a medida é 
muito prejudicial ao trabalhador. “Não consigo prever o que vai acontecer ainda, temos 
que esperar e lutar para que não seja aprovada.” Suzart estima que 35 mil pessoas 

trabalhem no segmento nas sete cidades. 
 

Questionados sobre as mudanças no tempo de contrato para funcionários temporários, 
de três para nove meses, os dirigentes criticaram o modelo sugerido. “É inseguro para 

o trabalhador porque ele sempre está mudando de emprego.  
 
A rotatividade de pessoas é muito maior, o que pode atrapalhar na hora de conseguir 

financiamento para comprar carro ou imóvel”, exemplificou Marques, ao considerar 
um profissional que passe a atuar por contratos pontuais, por exemplo, e não consiga 

comprovar renda nem a assiduidade do recebimento de salário para solicitar 
empréstimo. 
 

A Força Sindical assinalou que a lei é retrocesso e “condena o trabalhador à escravidão” 
ao acabar com a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). 

 
Representantes de empresas apoiam mudanças 
Entidades que representam as empresas e os empregadores, por outro lado, defendem 

que o projeto de lei que aprova a terceirização irrestrita é benéfica aos empregos. 
 

O segundo vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de 
Diadema, Donizete Duarte da Silva, avaliou que a nova regulação possui pontos 
positivos para os empregos e para a terceirização. “A lei regulariza a atividade, 

acredito que vai gerar empregos”, disse. 
 

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) afirmou, por meio de nota, 
que a Câmara dos Deputados deu ontem importante passo rumo à geração de 
empregos e à recuperação da economia ao regularizar a terceirização. 

 
“A regulamentação deve ser vista como nova oportunidade para a geração e 

manutenção de empregos no Brasil e a garantia de direitos de milhões de 
trabalhadores que já exercem sua atividade nessa modalidade”, comentou Paulo Skaf, 
presidente da federação paulista. 

 
O Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) 

assinalou que o projeto de lei deverá trazer segurança jurídica às subcontratações de 
serviços, sem precarizar os direitos trabalhistas. 
 

A FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo) considera a terceirização realidade mundial e peça estratégica para a 

organização produtiva das economias modernas. 
 

Para José Pastore, presidente do conselho de emprego e relações de trabalho da 
federação, a falta de um regulamento para contratação de serviços terceirizados no 
País é o que gera conflitos nas relações de trabalho. 

 

Entidades patronais comemoram e centrais sindicais preparam greve 

24/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
A aprovação da lei da terceirização uniu as seis principais centrais sindicais do País 

que, juntas, preparam manifestações e uma greve geral contra a medida. Em 
oposição, entidades patronais receberam com entusiasmo o resultado da votação, 

defendendo que a medida trará segurança jurídica para empresas e para os 
trabalhadores, além de incentivar a criação de postos de trabalho.  

http://www.istoedinheiro.com.br/entidades-patronais-comemoram-e-centrais-sindicais-preparam-greve/


De acordo com os representantes dos trabalhadores, a data da paralisação será 
decidida na segunda-feira, dia 27, e deve ocorrer no fim de abril. O Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo já realiza protestos a partir desta sexta-feira, 24.  

 
Em nota assinada na Quinta-feira (23) pelos presidentes da CUT, Força Sindical, UGT, 

CTB, NCST e CSB, após reunião em São Paulo, as centrais afirmam que “a terceirização 
aprovada condena o trabalhador à escravidão”. Segundo o texto, o governo Temer e 

o Congresso atendem só a interesses da classe empresarial. “O trabalhador ganhará 
menos, trabalhará mais e ficará exposto a acidentes de trabalho.”  
 

Representantes de quase 10 milhões de trabalhadores, as centrais ressaltam estarem 
abertas ao diálogo para mudar o projeto. Outra proposta alternativa que tramita no 

Senado e que poderá ser votada nos próximos dias também não é consenso entre as 
centrais. A CUT, por exemplo, é contra qualquer projeto que permita a terceirização 
da atividade principal da empresa.  

 
Para Vagner Freitas, presidente da CUT, a nova lei oficializa o bico. “Vai aumentar o 

desemprego, pois as empresas vão querer substituir o pessoal formal por 
terceirizados, temporários e pessoas jurídicas.”  
 

Na opinião de Ricardo Patah, presidente da UGT, “nem a ditadura militar tratou os 
trabalhadores como o governo Temer está tratando”. O secretário-geral da Força 

Sindical, João Carlos Gonçalves, diz que a nova mobilização nacional será maior do 
que a da semana passada. Adilson Araújo, da CTB, avalia que contratados pelo novo 
regime terão jornada maior e salários menores, o que resultará em produtividade 

menor.  
 

Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o quadro em que 
hoje se encontram cerca de 12 milhões de terceirizados será agravado e poderá 
ocorrer uma inversão em relação aos 35 milhões de contratados diretos.  

 
À favor  

O discurso das entidades patronais é diametralmente oposto. “O trabalho terceirizado 
é uma realidade no País”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo, Paulo Skaf. “Dá mais segurança para ambos os lados e destrava qualquer 

inibição de investir.” Para Skaf, as alegações de que a terceirização levaria a uma 
precarização dos direitos do trabalhador não fazem sentido e uma versão mais branda 

da lei criaria distorções.  
 
“É preciso cobrar quem fizer errado, não punir os setores pela possível precarização”, 

diz José Carlos Rodrigues Martins, da Câmara Brasileira da Construção (Cbic). 
“Terceirizar garante a sobrevivência de uma atividade como a construção. Ninguém 

está falando em locação de mão de obra, estão tentando organizar o mercado.”  
 

Para Heitor Klein, da Abicalçados, a regulamentação deve trazer maior produtividade. 
“E não tira os direitos consagrados na CLT, protege o trabalhador de forma dupla, já 
que regulamenta que caso a empresa terceirizada não cumpra com os encargos, o 

contratante o fará.”  
 

Na avaliação de advogados especialistas em direito trabalhista, porém, apesar de a 
aprovação ter sido positiva, o projeto tem lacunas. “A forma como a aprovação foi 
feita causou estranheza. Há um projeto de lei, de 2004, parado no Senado, que é mais 

maduro do que o texto aprovado pela Câmara”, diz Giancarlo Borba, sócio do Siqueira 
Castro Advogados. “Foi atabalhoado.”  

 
“As reclamações das centrais sindicais são esperadas, e de fato quem terceiriza uma 
atividade de sua empresa por questões econômicas está fazendo algo errado”, diz José 

Carlos Wahle, da Veirano Advogados. “A razão tem de ser gerencial, deixar a empresa 



livre para se concentrar em suas atividades centrais. O texto final da lei deve ter 
mecanismos que separem a terceirização saudável daquela feita pelos motivos 
errados.”  

 

Governo acena com garantias para terceirizados para evitar desgaste 

24/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Apesar de a Câmara ter aprovado na quarta (22) proposta que libera de forma ampla 
a terceirização no país, Michel Temer e parlamentares aliados articulam a aprovação 
de um segundo projeto sobre o tema, agora pelo Senado, com mais garantias aos 

trabalhadores terceirizados.  
 

Para integrantes do governo, essa é uma forma de reduzir o desgaste para o 
presidente, que poderá combinar a sanção e o veto de partes de cada projeto. Embora 
tratem do mesmo tema, os dois textos são distintos nas regras de proteção aos 

trabalhadores.  
 

O que a Câmara aprovou na quarta-feira e enviou à sanção de Temer é de 1998 e traz 
apenas três salvaguardas genéricas aos terceirizados.  
 

Diz que esses funcionários não poderão realizar serviços diferentes daqueles para os 
quais foram contratados, que terão as mesmas condições de segurança, higiene e 

salubridade dos empregados da empresa contratante e que estarão abrangidos nas 
regras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) sobre fiscalização.  
 

O que o Senado ainda irá votar foi amplamente debatido em 2015 e tem ao menos 50 
itens de proteção aos empregados. Entre outros, restrições para evitar que as 

empresas demitam os funcionários e os recontratem na sequência como terceirizados 
e a obrigatoriedade de a empresa contratante fiscalizar se a terceirizada cumpre suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias.  

 
Em conversas reservadas, o presidente teria demonstrado preocupação com as críticas 

à proposta. Nas palavras de um assessor, a proposta aprovada pela Câmara tem 
"pontos exagerados" e pode desgastar a imagem de Temer.  
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que a Casa irá votar o 
segundo projeto nos próximos dias. "Vai ser o projeto para complementar, se for o 

caso, o projeto na Câmara, porque o Senado é a Casa revisora."  
 
O texto votado na quarta foi desengavetado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), como forma de driblar a resistência dos senadores de aprovarem a 
regulamentação da terceirização.  

 
Apresentado pelo então presidente FHC em 1998, esse projeto fora aprovado na 

Câmara e modificado no Senado na época, precisando apenas de uma nova votação 
dos deputados para ir à sanção.  
 

A principal medida do projeto é liberar as empresas a terceirizar qualquer área de sua 
produção, incluindo aquelas diretamente relacionadas à "atividade-fim", o que vinha 

sendo barrado por jurisprudência da Justiça do Trabalho.  
 
DISPUTA  

Oposicionista de Temer, o relator da proposta no Senado, Paulo Paim (PT-RS), tem 
insistido no veto à terceirização da atividade-fim.  

 
"Espero votar, no mais tardar, na quinta (30). É possível que possamos votar antes 
da sanção, para dar oportunidade ao presidente de vetar aquele [aprovado pela 

Câmara] e sancionar esse."  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869274-governo-acena-com-garantias-para-terceirizados-para-evitar-desgaste.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1868883-camara-aprova-projeto-de-1998-que-libera-terceirizacao-ampla.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869094-terceirizacao-votada-na-camara-tem-3-itens-pro-trabalhador-senado-tem-50.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869094-terceirizacao-votada-na-camara-tem-3-itens-pro-trabalhador-senado-tem-50.shtml


Representantes do Planalto, Eunício e Maia participaram das negociações para acertar 
a aprovação dos dois projetos a tempo de Temer poder escolher os pontos que 
pretende validar.  

 
A Folha apurou que um deles é relativo à exigência de retenção, pela empresa 

contratante, de tributos que devem ser recolhidos à União. Isso para evitar eventuais 
calotes de terceirizadas ao governo. Esse ponto consta no projeto que o Senado irá 

votar.  
 
A liberação para a terceirização ampla faz parte de uma ofensiva do governo para 

aprovar reformas no Congresso, o que inclui vários pontos de interesse do 
empresariado. A principal é a da Previdência, que o Planalto espera ver aprovado neste 

semestre.  
*  
Projetos em conflito 

Projeto de 2015 ainda pode passar pelo Senado; veja diferenças  

 

Responsabilidade das empresas 

Como é hoje 
O funcionário pode acionar a empresa na justiça para cobrar direitos trabalhistas  
Como ficou na Câmara (2017) 

O funcionário pode acionar a terceirizada para cobrar eventuais direitos trabalhistas. 
A contratante tem responsabilidade subsidiária  

Como está no Senado (desde 2015) 
A contratante e a contratada têm responsabilidade solidária em relação a débitos 
trabalhistas e previdenciários  

 

Garantias e exigências 
Como é hoje 

Não há exigência de capital social mínimo  
Como ficou na Câmara (2017) 
O projeto estabelece faixas de capital social conforme o número de funcionários  

Como está no Senado (desde 2015) 
Lei exigiria que empresa terceirizada tenha apenas um objeto social, compatível com 

o serviço contratado  

 

Benefícios trabalhistas 
Como é hoje 
Trabalhadores que exercem as mesmas funções devem receber benefícios iguais. Se 

a empresa oferece como benefício um carro a seus gerentes, todos eles têm direito ao 
carro  

Como ficou na Câmara (2017) 
O gerente contratado da empresa original terá direito aos benefícios, mas a prestadora 
do serviço não precisará oferecer o benefício a seus funcionários, mesmo que exerçam 

o mesmo cargo na empresa tomadora  
Como está no Senado (desde 2015) 

Funcionários da empresa original e da prestadora de serviço teriam benefícios 
equiparados  
 



 

Direitos trabalhistas 

Como é hoje 
Trabalhador tem direito a férias de 30 dias com adicional de um terço do salário, 13º 
salário, FGTS, hora-extra, licença-maternidade e licença-paternidade, adicional 

noturno, aviso prévio e seguro-desemprego, entre outros  
Como ficou na Câmara (2017) e como está no Senado (desde 2015) 

Permanecem os mesmos. O que muda é que o contrato de trabalho é lavrado entre a 
prestadora e o terceirizado  

 

Atividade que pode ser terceirizada 

Como é hoje 
Atividades-meio. Um escritório de contabilidade pode contratar uma empresa para 

fazer a limpeza do local, mas não contadores, que é sua atividade-fim  
Como ficou na Câmara (2017) e como está no Senado (desde 2015) 
Em tese, a empresa de contabilidade poderia terceirizar a contratação de contadores. 

Mas há a avaliação de que, por se tratar de ponto estratégico, não faria sentido  
-  

Exemplos de terceirização 
O que muda e o que fica igual com o projeto aprovado na Câmara  
EXEMPLO 1: Um profissional responsável pela pintura na linha de produção de uma 

fábrica de peças de móveis  
Como é hoje  

 

Ele é empregado da fábrica. Por fazer parte da atividade-fim (fabricar carros), não 

pode ser terceirizado  
 
O que muda  

 

Por ter uma função especializada, ele pode ser terceirizado. Ele continua tendo carteira 

assinada e direitos trabalhistas, mas com a prestadora de serviços, e não com a 
montadora  
 

O que não pode 
A montadora não pode tratá-lo como empregado, ou seja, direcionar seu trabalho, 

controlar suas faltas ou a sua jornada de trabalho  
-  
EXEMPLO 2: Uma tradutora presta serviços diariamente em uma empresa privada, 

mas é "pejotizada", ou seja, recebe como pessoa jurídica  
Como é hoje  



 

 

Se há subordinação ao chefe, não é uma relação eventual e há pessoalidade, é uma 
relação de emprego, ou seja, é ilegal contratar como pessoa jurídica  
O que muda 

Nada. A situação continua ilegal  
O que não podeA empresa pode terceirizar seus serviços de tradução, mas não pode 

manter uma relação de trabalho com a tradutora sem formalizar os direitos. 
 

Presidente do Senado defende atualização de projeto sobre terceirização 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quinta-feira, 23, 
que pautará “de imediato” o projeto sobre a terceirização nas relações de trabalho, 
cujo relator é o senador Paulo Paim (PT-RS). Na quarta, a Câmara aprovou em caráter 

terminativo outra proposta que permite a terceirização para todas as atividades da 
empresa. Como já havia sido apreciado pelo Senado, o texto seguirá para sanção 

presidencial.  
 
“É preciso que a gente atualize esse projeto que foi aprovado na Câmara”, defendeu 

Eunício. Durante coletiva de imprensa, o presidente reforçou diversas vezes que o 
Senado é a “Casa revisora”, portanto tem o direito de “fazer e revogar leis 

desatualizadas e adequá-las ao momento”.  
 
A proposta aprovada na Câmara é de 1998. Já a do Senado, que faz parte da chamada 

Agenda Brasil, é de 2015. “Se tem lacuna, e não estou dizendo que tenha ou que deva 
ser vetado, é natural que se aprove outro projeto no Senado. O projeto que tramita 

no Senado será para complementar a proposta aprovada na Câmara”, defendeu o 
peemedebista.  

 
Paim já havia afirmado que, caso o projeto da Câmara fosse aprovado, pediria para 
que Temer vetasse o texto, mas Eunício ponderou que esta seria uma iniciativa 

individual. “Uma coisa não tem nada a ver com a outra, os projetos podem ser 
complementares”, destacou Eunício. Segundo ele, o presidente Michel Temer fará uma 

“seleção do que vai aprovar ou vetar” entre as duas propostas.  
 
Eunício se comprometeu a pautar o projeto de Paim “de imediato”, assim que chegar 

ao plenário da Casa. O relatório de Paim autoriza a terceirização, mas foram 
negociadas salvaguardas ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, como 

uma ‘quarentena’ entre a demissão de um funcionário no regime de CLT e a 
contratação dele como pessoa jurídica (PJ), recolhimento antecipado de parte dos 
encargos trabalhistas, com responsabilidade solidária da empresa contratante se estes 

não forem pagos, e a representação pelo sindicato da categoria.  
 

Em fevereiro, Eunício havia feito um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) para acelerar a tramitação do projeto da terceirização. O objetivo inicial 
era priorizar a proposta da Câmara. De acordo com Eunício, ele e Maia têm uma 

“dinâmica” de colocar em votação tudo o que tiver sido aprovado na outra Casa 
Legislativa. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/presidente-do-senado-defende-atualizacao-de-projeto-sobre-terceirizacao/


Randolfe diz que vai entrar com mandado de segurança no STF contra 

terceirização 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que vai entrar com um mandado de 

segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 24, contra o projeto 
de lei que regulamenta a terceirização, aprovado na quarta-feira, 22, na Câmara. 

Através de um vídeo no Facebook, Randolfe classificou a proposta como ilegítima e 
ilegal.  
 

“A razão é simples. Esse projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Legislativo em 
1998. No ano de 2003, o Executivo pediu a retirada do projeto. Quase 20 anos depois, 

a Câmara, em uma manobra espúria, bota a matéria para ser apreciada. Como poderia 
ser votada uma matéria pelo Legislativo desde que o Executivo solicitou a sua 
retirada?”, questionou.  

 
Randolfe repudiou a proposta aprovada pelos deputados. “Foi o mais grave golpe na 

classe trabalhadora nos últimos cem anos. Ontem (quarta), a Consolidação das Leis 
de Trabalho (CLT), a mais importante conquistas dos trabalhadores, na prática foi 
derrogada.  

 
O projeto praticamente criminaliza o direito de greve, reduz direitos historicamente 

conquistados pelos trabalhadores, precariza o trabalho, atinge desde os trabalhadores 
da iniciativa privada até os servidores públicos”, criticou. 
 

"Países não fazem distinção entre atividades-meio e atividades-fim para 

regular terceirização" 

24/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 
A aprovação do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil deve equiparar as 

regras nacionais às de outros países, mostra um estudo da Deloitte e da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) que avaliou como funciona a terceirização em 17 mercados 

no mundo.  
 
Tema polêmico no Brasil, a distinção entre o que pode ser transferido a terceiros, a 

chamada terceirização da atividade-meio e fim, não é feita por mercados como 
Alemanha, Bélgica, Japão, China e Austrália.  

 
A avaliação do setor privado é que a distinção entre o que pode e não pode ser 
terceirizado só gera insegurança jurídica, abrindo margens para variadas 

interpretações. Um dos exemplo mais citados é o da indústria de sucos. As empresas 
são responsáveis pela industrialização do suco, mas há algumas decisões judiciais que 

consideram o plantio e a colheita da fruta como parte da atividade-fim desse tipo de 
indústria. O mesmo ocorre no setor de papel e celulose com o plantio de eucalipto, 

considerado atividade-fim por alguns juízes e meio por outros.  
 
“A decisão do que terceirizar deve ser da empresa”, diz a gerente executiva de 

Relações do Trabalho da CNI, Sylvia Lorena. O Brasil não tem ainda uma legislação 
para o tema e a única referência jurídica é uma Súmula no Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), de 1993, que permite a terceirização da atividade-meio e proíbe a da 
atividade-fim.  
 

Essa diferenciação, ressalta ela, não leva em conta que, na dinâmica atual, o que seria 
atividade-meio pode se transformar em atividade-fim e vice-versa. 

  
O estudo da Deloitte e da CNI mostra que países como Suécia, Bélgica e Noruega 
permitem que todas as atividades sejam terceirizadas. Na América Latina, Colômbia e 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/randolfe-diz-que-vai-entrar-com-mandado-de-seguranca-no-stf-contra-terceirizacao/
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http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/noticias/no-portal-da-industria-paises-nao-fazem-distincao-entre-atividades-meio-e-atividades-fim-para-regular-terceirizacao/


Costa Rica também permitem. Os Estados Unidos não fazem parte do levantamento, 
mas também lá é possível terceirizar tudo.  
 

O sócio da área de Consultoria Tributária da Deloitte, Fernando Azar, ressalta que, 
quanto mais burocráticas forem as regras no Brasil, mais as companhias do País 

perdem mercado na economia mundial. Para ele, quando se tenta proibir parte da 
terceirização, há reflexos na competitividade das empresas.  

 
O apoio à terceirização visto no mundo empresarial não se reproduz em outros setores, 
como nos sindicatos. Uma das críticas é que o projeto vai reduzir a contratação de 

trabalhadores pelas regras da CLT e levar a uma queda dos salários. O sócio da Deloitte 
defende que esse risco é mínimo, afirmando que o Brasil tem uma legislação que 

protege o trabalhador.  
 
Para Sylvia, da CNI, a nova lei libera a empresa que decide terceirizar para contratar 

uma outra companhia para a prestação de serviços e não pessoas. Essa empresa, por 
sua vez, terá trabalhadores contratados pela CLT. 

 
"Países não fazem distinção entre atividades-meio e atividades-fim para 
regular terceirização" 

Levantamento inédito realizado pela consultoria Deloitte em parceria com CNI mostra 
que critério é adotado apenas pelo Brasil, em comparativo realizado com 17 países 

concorrentes no cenário mundial. 
 
A contratação de serviços ou do fornecimento de bens especializados de uma empresa 

por outra é prática corriqueira no mundo todo. No Brasil, se convencionou chamar este 
tipo de contrato de terceirização. Como nenhuma empresa consegue fazer tudo 

sozinha, a terceirização se tornou um elo estratégico do processo de produção de 
empresas, permitindo que agreguem especialização, tecnologia e eficiência à cadeia 
produtiva.  

 
Apesar de corriqueira, no entanto, a prática no Brasil tem esbarrado, além da 

insegurança jurídica pela falta de regulamentação, no conceito incerto de atividade-
meio e de atividade-fim para se definir quais atividades uma empresa pode ou não 
terceirizar. 

 
Tal dicotomia, principal fonte de riscos jurídicos da terceirização no Brasil, é conceito 

aplicado apenas aqui, como mostra levantamento inédito realizado pela Deloitte, em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 

Conduzido em 2016, o trabalho Terceirização comparada: Brasil e outros países 
analisou o tratamento legal dado ao tema em 17 países selecionados e constatou que 

em nenhum há restrição sobre que etapas do processo produtivo podem ser delegados 
a outras empresas.  

 
O trabalho analisou como as leis do trabalho, previdenciária e os códigos civis são 
aplicados na terceirização. Em comum, o levantamento constata que os países tratam 

esta modalidade de contrato como transferência de parte do processo produtivo, e não 
aplicam restrições.  

 
“A escolha do que terceirizar deve fazer parte da estratégia de negócios das empresas. 
A terceirização já é vista assim em diversos países que, conhecendo a simples natureza 

de instrumento de gestão das atividades produtivas, passam longe da discussão entre 
atividades-meio e atividades-fim”, conclui o trabalho.  

 
“A dicotomia entre fim e meio, sem uma definição certeira do que é uma coisa ou 
outra, motiva conflitos e aumenta a distância entre o Brasil e outros países. No mais, 



a escolha do que terceirizar deve ser da própria empresa”, afirma Sylvia Lorena, 
gerente-executiva de Relações do Trabalho da CNI.  
 

Para Fernando Azar, sócio da área de Consultoria Tributária da Deloitte, é necessário 
desenvolver uma ampla visão dos aspectos trabalhistas e previdenciários para garantir 

uma relação sadia entre contratada e contratante. “Vivemos em um mundo 
globalizado. As empresas competem com centros de terceirização em todo o mundo. 

Quanto mais burocratizarmos as regras no País, mais perderemos mercado”. 
 
COMPARATIVO – Com o objetivo de analisar qual o grau de descompasso na norma 

brasileira com as regras aplicadas no restante do mundo, o levantamento executado 
pela Deloitte investigou os marcos legais de 17 países de todos os continentes (veja 

abaixo). Os países analisados partilham dos seguintes critérios para o tratamento da 
terceirização: 
 

- A terceirização é aceita de forma geral, sem proibições em relação à atividade-meio 
ou fim;  

- Na maioria dos países, não existe legislação específica sobre o tema;  
- Aplica-se a legislação civil como reconhecimento expresso do contrato de prestação 
de serviços;  

- Em quase todos, há diferença entre terceirização e intermediação de mão de obra.  
 

Terceirização votada na Câmara tem 3 itens pró-trabalhador; Senado tem 50 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

A movimentação da base de Michel Temer para regulamentar a terceirização no Brasil 
tem como base dois projetos que, embora tratem do mesmo tema, são 

consideravelmente distintos ao listar salvaguardas aos trabalhadores.  
 
A Câmara aprovou nesta quarta (23) e enviou à sanção de Temer um texto de 1998 

que cabe em quatro páginas e que traz apenas três salvaguardas genéricas aos 
trabalhadores terceirizados.  

 
Ele diz que esses funcionários não poderão realizar serviços diferentes daqueles para 
os quais foram contratados, que terão as mesmas condições de segurança, higiene e 

salubridade dos empregados da "empresa-mãe" e que estarão abrangidos nas regras 
da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) sobre fiscalização.  

 
Já o projeto de regulamentação da terceirização debatido em 2015 e que hoje tramita 
no Senado tem 16 páginas e ao menos 50 salvaguardas aos empregados terceirizados 

-número que irá aumentar de acordo com relator, o senador de oposição Paulo Paim 
(PT-RS).  

 
MANOBRA O texto aprovado pelo plenário da Câmara nesta quarta havia passado em 

uma primeira votação na Câmara em 2000. Em 2002 o Senado também o aprovou, 
com modificações. Na época, apenas 12 dos atuais 81 senadores estavam no exercício 
do mandato.  

 
Com isso, o texto voltou para a Câmara para a palavra final. Só que ele ficou 

engavetado por 15 anos sem votação no plenário, em um "limbo legislativo" em que 
dormitam projetos que não se enquadram nos critérios de arquivamento automático 
ao fim de cada legislatura (os já aprovados pelo Senado estão nessa categoria).  

 
Como a atual composição do Senado vinha resistindo a aprovar o projeto de 

terceirização de 2015, aquele com as pelo menos 50 salvaguardas aos trabalhadores, 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), desengavetou o texto de 1998.  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/493988/terceirizacao-votada-na-camara-tem-3-itens-pro-trabalhador-senado-tem-50


Isso porque bastava apenas a nova votação dos deputados para ele seguir para a 
sanção de Temer. Tanto Maia quanto Temer defendem a possibilidade de ampla 
terceirização.  

 
O presidente da Câmara já havia dito que, em sua visão, salvaguardas demais têm 

levado a desemprego no Brasil e emprego no exterior. Ele voltou a rebater nesta quinta 
(23) as críticas de que haverá precarização do trabalho.  

 
O seu argumento é que menos amarras aos empresários é uma das melhores formas 
de se combater o desemprego. Também nessa quinta, o presidente do Senado, Eunício 

Oliveira (PMDB-CE), afirmou que a Casa deverá votar nos próximos dias o projeto de 
2015, dando a Temer a possibilidade de selecionar, nos dois textos, o que pretende 

sancionar ou vetar.  
 
GARANTIAS Entre as 50 salvaguardas desse projeto estão, além das três aprovadas 

no projeto da Câmara, restrições para evitar que as empresas demitam seus 
funcionários e os recontratem na sequência como terceirizados, obrigatoriedade de a 

"empresa-mãe" fiscalizar se a terceirizadora está cumprindo suas obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, e garantia ao terceirizados dos mesmos serviços de 
alimentação, transporte e atendimento médico dos contratados diretamente.  

 
O projeto também estabelece que a empresa-mãe e a terceirizadora têm 

responsabilidade "solidária" em eventuais débitos com o trabalhador. No que passou 
na Câmara, o trabalhador deverá, primeiro, procurar cobrar a terceirizadora 
(responsabilidade subsidiária da "empresa-mãe").  

 

Eunício assume compromisso de pautar projeto sobre terceirização que está 
no Senado 

24/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 

Ao chegar ao Senado nesta quinta-feira (23), o presidente Eunício Oliveira afirmou 
que tem o compromisso de pautar o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015 assim 

que ele estiver pronto para votação no Plenário. O projeto regulamenta a  terceirização 
do trabalho, mesmo tema do PL 4302/98, aprovado na noite de quarta-feira (22) pela 
Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção do presidente Michel Temer. 

 
- O relator é o senador Paulo Paim, que entregou o projeto agora. É preciso que a 

comissão paute a proposta, aprove ou rejeite e encaminhe ao Plenário. Chegando ao 
Plenário, tenho o compromisso de pautá-lo de imediato - afirmou. 
 

Segundo Eunício, são duas proposições que podem se complementar, se for o caso. 
Além disso, afirmou o presidente, o PLC 30/2015, que ainda está no Senado, pode até 

servir para atualizar a proposta da Câmara dos Deputados, que é de 1998. 
 
- Os projetos podem ser complementares. Se tiver alguma desatualização no da 

Câmara, obviamente o projeto do Senado pode preencher uma possível lacuna - 
avaliou. 
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Divergências 
A votação do PL 4302/1998 na Câmara gerou longos debates entre os deputados. O 
texto permite a terceirização em todas as áreas das empresas, ou seja, atividade-fim 

e atividade-meio.  Essa possibilidade não é aceita pelo senador Paulo Paim (PT-RS), 
que já  a excluiu em seu relatório sobre o PLC 30/2015. 

 

Eunício diz que Senado vai votar 2º projeto sobre terceirização 

24/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Um dia após a Câmara dos Deputados aprovar a liberação ampla da terceirização 

baseada em um projeto de quase 20 anos atrás, o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quinta-feira (23) que os senadores irão votar nos 

próximos dias um projeto mais recente sobre o tema.  
 
Ele se refere a texto apresentado em 2015, já aprovado pela Câmara, e que traz mais 

salvaguardas aos trabalhadores do que o projeto que os deputados enviaram para a 
sanção do presidente Michel Temer.  

 
De acordo com Eunício, a ideia é que o presidente da República faça uma "seleção" do 
que irá sancionar nos dois projetos aprovados.  

 
O texto que a Câmara votou nesta quarta foi desengavetado pelo presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como forma de driblar a resistência dos senadores 
de aprovarem a regulamentação da terceirização.  
 

Apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998, esse 
projeto havia sido aprovado na Câmara e modificado no Senado na época, precisando 

apenas de uma nova votação dos deputados para ir à sanção, o que acabou 
acontecendo.  
 

A principal medida do projeto é liberar as empresas a terceirizar qualquer área de sua 
produção, incluindo aquelas diretamente relacionadas à "atividade-fim", o que vinha 

sendo barrado por jurisprudência da Justiça do Trabalho.  
 
"Esse outro projeto que está tramitando vai ser o projeto para complementar, se for 

o caso, o projeto na Câmara, porque o Senado é a Casa revisora", disse Eunício, 
segundo quem é "natural" a Câmara ter recorrido à manobra de desengavetar um 

projeto de 20 anos que não teve o aval da maioria da atual composição do Senado.  
 
PRÉ-TEMPORADA  

Ao comentar a votação desta quarta, Rodrigo Maia afirmou na manhã desta quinta 
que não considera preocupante a vitória governista apertada na discussão da 

terceirização —231 a 188, apenas 43 votos de diferença.  
 

A aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, precisa de apoio expressivo por 
se tratar de emenda à Constituição —308 dos 513 deputados.  
 

"Estamos no início da temporada do futebol, estamos na pré-temporada. Claro que o 
primeiro jogo depois da pré-temporada não é igual ao jogo no Campeonato Brasileiro. 

É claro que no Campeonato Carioca o time joga pior do que joga no Brasileiro. Tenho 
certeza de que nas próximas votações vamos jogar mais como um time campeão 
brasileiro do que um time campeão carioca, paulista ou de qualquer campeonato 

regional", disse Maia. 
  

ATIVIDADE-FIM  
Oposição ao governo Temer, o relator da proposta no Senado, Paulo Paim (PT-RS), 
tem insistido no veto à terceirização da atividade-fim. "Apresentei o relatório e espero 

votar, no mais tardar, na quinta que vem. É possível que possamos votar antes da 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869038-eunicio-diz-que-senado-vai-votar-2-projeto-sobre-terceirizacao.shtml
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sanção, para dar oportunidade do presidente vetar aquele [aprovado pela Câmara] e 
sancionar esse".  
 

O petista classificou o projeto aprovado na Câmara como "atrasado, arcaico, obsoleto" 
e destacou que seu relatório garante ao trabalhador terceirizado "os mesmos direitos 

de quem está na empresa matriz", bem como o cumprimento da CLT (Consolidação 
das Leis de Trabalho).  

 
O relatório de Paim também não prevê terceirização na atividade-fim. Além disso, 
segundo o senador, "amarra" as regras de forma que a empresa se veja obrigada a 

pagar um "seguro obrigatório" ao funcionário mensalmente.  
 

Paim diz já ter conversado sobre a proposta com vários senadores, entre eles o 
presidente da Casa e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).  
 

"Nenhum senador me disse, até hoje, que é favorável a permitir a terceirização na 
atividade-fim e todos querem que haja uma responsabilidade de fato da empresa que 

é terceirizada, que ela pague todos os direitos que estão na CLT para os trabalhadores, 
que é a responsabilidade solidária".  
 

Paulo Paim critica projeto sobre terceirização aprovado pela Câmara dos 

Deputados 

24/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
Proposições legislativas 

 

 PLC 30/2015  
 

O senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou nesta quinta-feira (23) a aprovação pela 
Câmara dos Deputados do projeto que permite a terceirização em todas as áreas das 

empresas. Segundo ele, os deputados quebraram um acordo que havia entre as duas 
Casas legislativas de aguardar a análise de um outro projeto sobre terceirização, o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, do qual é relator na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. 
 

Paim afirmou que o texto aprovado na Câmara equivale a um atraso da legislação 
trabalhista para a época anterior à Era Vargas. Para o senador, o projeto, que já segue 
para sanção da Presidência da República, não dá segurança jurídica nem para o 

trabalhador nem para o empregador. Os deputados aprovaram o PL 4302/1998, que 
tinha sido aprovado em 2002 pelo Senado na forma de um substitutivo. 

 
— Me perguntaram: como é que fica se esse projeto for sancionado? Nós teremos 
bancos sem bancários, porque teremos escritório na esquina que vai mandar 

funcionários para o banco. Pode estar num banco num dia e em outro banco no outro 
dia ou em uma loja no outro dia.  

 
Teremos lojas sem comerciários. Teremos metalúrgicas sem metalúrgicos. Teremos 
escolas sem professores, porque serão pessoas que um escritório qualquer contrata e 

manda lá para uma escola assim como ele entender. 
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Relator do projeto da terceirização causa polêmica com afirmação sobre 

mulheres 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O relator do projeto da terceirização, aprovado na quarta-feira, 22, pela Câmara, 

deputado Laércio Oliveira (SD-SE), afirmou que a maioria dos trabalhadores do País 
no setor de asseio e conservação é do sexo feminino porque “ninguém faz limpeza 

melhor do que a mulher”. A declaração foi feita durante debate promovido nesta 
quinta-feira, 23, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 

“Somente no setor básico, asseio e conservação, é unanimidade, se terceiriza em todo 
lugar. Somente nessa atividade tem mais de dois milhões de trabalhadores, 60% 

dessa mão de obra é feminina, porque faz limpeza. E ninguém faz limpeza melhor do 
que a mulher. À exceção de mim, que sou muito bom”, declarou.  
 

Ele também falou sobre o sexo feminino ao falar sobre a modalidade de contratação 
do home office. Para Laércio, é preciso conhecer a mulher do trabalhador para 

entender se o ambiente do trabalho remoto será propício para desenvolver as 
atividades ou estressante.  
 

“Eu vi um comentário nesta semana que a gente tem de estar preocupado com o 
trabalhador que vai trabalhar dentro dessa modalidade de contratação, porque precisa 

entender a mulher dele. Como é a mulher dele? Ela vai ser uma pessoa agradável e 
trazer um cafezinho de vez em quando ou vai ficar reclamando com ele: ‘Acaba esse 
negócio aí, venha pegar o menino e trocar a roupa do menino? E o cachorro, vai lá 

caminhar com o cachorro”, comentou em tom de brincadeira.  
 

Laércio disse ainda que a oposição plantou “inverdades” sobre o projeto, como a 
informação de que as mulheres seriam as mais prejudicadas com a aprovação do 
texto. “Eu questionava: ‘onde está o fundamento dessa argumentação?’ Ninguém 

tinha.”  
 

Segundo a assessoria de imprensa de Laércio, o deputado foi “mal interpretado” e 
ficou “surpreso” com a repercussão das declarações. “O deputado sempre diz que as 
mulheres são dedicadas e minuciosas no desempenho de todas as atividades. 

Inclusive, todos os funcionários do gabinete dele em Brasília são mulheres.  
 

Ele sempre fala isso em relação às atividades laborais em geral. Contudo, a fala foi 
retirada de uma afirmação cujo questionamento foi feito em relação ao trabalho na 
área do asseio e conservação e, portanto, pede desculpas a todas as mulheres, caso 

tenha sido mal interpretado” diz a nota divulgada pelo assessoria. 
 

Votação da terceirização não ameaça reforma da Previdência, diz Meirelles 

24/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira (23) que a 
aprovação da terceirização em votação apertada nesta quarta (22) não indica 

dificuldades ou ameaças à reforma da Previdência porque são temas distintos.  
 

"Eu acho que são coisas diversas. Não existe aqui uma decisão apenas entre favorável 
ao governo, favorável às propostas ou contra as propostas do governo. Existe uma 
votação de mérito, uma votação em cada projeto", disse.  

 
"A Previdência Social é um outro projeto, é uma outra discussão, e que estamos 

trabalhando arduamente exatamente para conseguir que seja aprovado o projeto que 
é fundamental para o país", acrescentou.  
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Falando a jornalistas após evento no Palácio do Planalto, Meirelles afirmou ainda que 
retirar os servidores estaduais e municipais da proposta da reforma da Previdência se 
deu para evitar a judicialização do processo frente a questionamentos que já vinham 

sendo feitos.  
 

Segundo Meirelles, as finanças estaduais são sim importantes e devem ser 
endereçadas pelas assembleias e pelos governadores.  

 
"Agora o que não se pode é de fato o governo federal assumir toda esta, digamos, 
paternidade, e tentar colocar tudo forçosamente no mesmo cenário", disse.  

 
Após o governo federal ter divulgado também nesta quarta um rombo de R$ 58,2 

bilhões nas contas públicas para o cumprimento da meta fiscal deste ano, mas não ter 
revelado quanto de fato vai cortar do Orçamento, Meirelles defendeu a investida e 
afirmou que ela dá segurança para a apuração dos números referentes a receitas 

adicionais.  
 

"Se for necessário aumentar impostos será o menor possível, exatamente para não 
tomar atitudes que possam significar um aumento de impostos que depois se revele 
não completamente necessário", afirmou.  

 

Sinduscon-SP avalia que terceirização dará mais segurança jurídica a 
construtoras 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O projeto de lei aprovado na terça na Câmara dos Deputados autorizando a 
terceirização ampla das atividades empresariais deverá levar segurança jurídica às 

subcontratações de serviços, típicas da construção civil, de acordo com a avaliação do 
vice-presidente de Relações Capital-Trabalho do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), Haruo Ishikawa.  

 
O representante das construtoras destaca o trecho que regulamentou a 

responsabilidade “subsidiária” da empresa contratante por débitos trabalhistas e 
previdenciários dos trabalhadores terceirizados, como acontece hoje. Conforme 
estabelece o novo texto, a contratante só será acionada a arcar com essas despesas 

se a cobrança dos débitos da empresa terceirizada contratada fracassar.  
 

“Com isso, o projeto de lei aprovado acerta ao estabelecer a responsabilidade 
subsidiária, pela qual a empresa subcontratada responde em primeiro lugar, no caso 
de alguma irregularidade trabalhista”, afirma em nota Ishikawa.  

 
O membro do Sinduscon-SP lembra que a subcontratação na construção é uma prática 

já considerada legal pela CLT. Desde 2005, as convenções coletivas do setor no Estado 
de São Paulo estabelecem os deveres de contratantes e contratados. Segundo explica, 

uma das obrigações nestas convenções é a fiscalização da documentação das 
terceirizadas pelo contratante.  
 

Ishikawa também nega que o projeto poderia causar maior rotatividade nas vagas de 
trabalho. “Na indústria da construção, a subcontratação diminuiu a rotatividade. Por 

exemplo, em vez de a construtora contratar um pintor por alguns meses e dispensá-
lo depois de concluído o serviço, esse profissional trabalha para uma empresa 
especializada, que presta serviços para várias construtoras sucessivamente, e assim 

ele permanece empregado”, argumenta.  
 

Ishikawa afirma esperar que o governo sancione o projeto e, caso edite alguma Medida 
Provisória para complementá-lo, o faça mediante prévio debate com as entidades 
representativas de empregadores e trabalhadores. 
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Perguntas e respostas: tire suas dúvidas sobre terceirização 

24/03/2017 – Fonte: CNI 
 

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 e amplia rede de proteção ao trabalhador 
 

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta terça-feira (22), a regulamentação 
da terceirização. O texto segue, agora, para sanção presidencial. De acordo com 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o projeto 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 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.  
 

Além disso, 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.  
 

Com base em questionamentos enviados à CNI por suas redes sociais (Facebook e 
Twitter), a Agência CNI de Notícias preparou uma série de perguntas e respostas sobre 

o tema para tirar suas dúvidas sobre terceirização. Confira: 
 

 
 

1.A terceirização tira direitos dos trabalhadores? 
A terceirização não exclui ou reduz os direitos dos trabalhadores. Ao contrário, os 

empregados da empresa contratante e da empresa contratada tem assegurados os 
direitos já previstos na legislação trabalhista, tais como salários, horas extras, 13º 
salário, férias, além daqueles estabelecidos em acordos e convenções coletivas 

negociados pelos sindicatos das suas respectivas categorias profissionais. Ou seja, 
terceirizados ou não, todos são trabalhadores com todas as proteções e garantias 

previstas na legislação trabalhista.  
 
 

2. A terceirização só é boa para as empresas? O que o trabalhador ganha com 
isso? No que melhora a vida do trabalhador? 

Não. A terceirização é boa para todos. O fortalecimento das redes de produção tem 
provocado maiores oportunidades de emprego para o trabalhador.  

 
O foco em determinada atividade, a especialização, tem gerado empresas que prestam 
serviços para diversas contratantes ao mesmo tempo, o que tem acarretado, como 

motivador e também como consequência, um aumento na demanda pelos serviços, 
na medida em que esses tem proporcionando eficiência e expansão dos negócios. O 
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emprego, assim, não fica situado em apenas uma empresa, que tudo faz, mas em 
uma cadeia de empresas, cada qual com sua atividade especializada. 
 

Com essa nova dinâmica econômica, o número de empregos no setor de serviços 
cresce exponencialmente. No caso do Brasil, cerca de 85% dos novos empregos 

criados nos últimos dez anos ocorreram nos setores de comércio e serviços. Grande 
parte dos novos postos de trabalho surgiu em atividades que não existiam 

anteriormente, fruto de avanços de tecnologias de informação, de novas formas de 
comunicação em geral, do ganho em técnicas e tecnologias de gestão. Enfim, da 
descentralização das atividades produtivas.  

 
3. Os salários diminuem com a terceirização? Se a empresa terceiriza para 

reduzir custos, quer dizer que os terceirizados ganharão menos? 
Terceirização é igual à mão de obra barata? 
Empregos frutos da terceirização não correspondem a menores salários. Isso é um 

mito criado em razão de hoje só se poder terceirizar atividades consideradas meio, 
como vigilância, limpeza ou seja, atividades que exigem menor grau de escolaridade 

e, que, consequentemente, tem menores salários.  
 
Com a regulamentação adequada da terceirização, em que se permite contratar 

serviços ou produtos que façam parte da atividade fim da empresa, serão contratados 
empresas com profissionais com alto grau de especialização com salários 

correspondentes às suas atividades e conforme define o mercado de trabalho. Seria 
por exemplo, o caso de profissionais de tecnologia de informação, especialistas em 
manutenção de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, entre outros, conforme 

a necessidade e estratégia de cada segmento empresarial.  
 

A terceirização é um modelo de organização do processo produtivo da empresa. Ela 
por diminuir custos da produção, mas não de salário. Ou seja, não seja o trabalhador 
não será prejudicado com o pagamento de menores salários e/ou corte de gastos com 

benefícios trabalhistas.  
 

4. Terceirização é igual a escravidão? 
Não. Terceirização não é modalidade de contrato e tampouco um forma de explorar o 
trabalhador. É um modelo de organização produtiva da empresa. Os trabalhadores 

terceirizados, como todos os outros trabalhadores, estão amparadas pela legislação 
trabalhista e os seus empregadores devem cumprir com todas as obrigações nela 

previstas. A terceirização não tem nada haver com trabalho escravo. Esse é 
inadmissível e deve ser combatido. Já a terceirização deve ser regulamentada, de 
modo a dar maior segurança e proteção para todos.  

 
5. Os terceirizados sofrem mais acidentes de trabalho? 

Todos os empregados de empresas contratantes e contratadas estão submetidos no 
Brasil ao mesmo regime de contratação e proteção, qual seja, da legislação trabalhista 

e outros que estejam previstos em instrumentos coletivos de suas respectivas 
categorias profissionais.  
 

O mesmo ocorre em relação à segurança e saúde no trabalho. Todas as empresas, 
sejam elas contratantes ou contratadas, devem observar as normas constantes na CLT 

ou em outros atos normativos, como Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).  
 

Pesquisa da CNI mostra que 74,5% das indústrias contratantes já verificam se a 
empresa contratada cumpre com as normas de saúde e segurança do trabalho. 

 
6. Vai acabar com os concursos? 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/08/12/504/SEsp-Jul14.pdf


A terceirização não é um modalidade de contrato e tampouco uma forma de 
preenchimento de cargos, mas uma ferramenta estratégica utilizada pelas empresas 
para organizar o seu processo produtivo.  

 
Portanto, não pode ser confundida com uma forma de preencher quadro de servidores 

públicos. Os cargos públicos, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, 
continuarão sendo preenchidos por concursos. 

 
7. Vai aumentar o desemprego?  
Pelo contrário, a regulamentação trará uma segurança maior para as empresas, o que 

pode estimular o aumento das contratações. 
 

Hoje, o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil. Ele representa 23,1% dos 
trabalhadores formais do país no setor privado. Fica à frente da indústria de 
transformação, que responde por 20,8% dos empregos formais no setor privado. A 

taxa de formalização nos serviços terceirizados é a mais elevada entre as atividades 
avaliadas pelo IBGE na pesquisa, com 72,7% dos trabalhadores tendo carteira 

assinada.  
 
8. Como fica o direito de greve? 

Nada muda. Os trabalhadores, terceirizados ou não, continuam com o direito de 
realizar greves, observada a legislação especifica sobre esse tema. 

 
9. O trabalhador terceirizado é excluído nas empresas? 
Não. Todos são trabalhadores e devem ser respeitados. Aliás, em pesquisa realizada 

pela CNI 60,8% das empresas disseram que proporcionam aos trabalhadores 
terceirizados o mesmo tratamento dado aos trabalhadores contratados diretamente. 

Com a regulamentação da terceirização essa será uma regra, especialmente, no que 
se refere ao direito de utilizar as facilidades oferecidas pela contratante a seus próprios 
empregados, como refeitórios, serviço médico interno e transporte.  

 
10. O trabalhador perde a estabilidade? 

O trabalhador terceirizado tem as mesmas garantias de todos os trabalhadores, pois 
todos são trabalhadores formais e tem seus direitos garantidos na legislação 
trabalhista. A regulamentação da terceirização só reforça esses direitos, bem como 

outros prevê outras garantias para o cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias por parte da contratada e da contratante. 

 
 
11. Porque a indústria está defendendo o trabalhador? 

A indústria valoriza o trabalhador. Sem essa valorização todos perdem. Afinal 
empresas e trabalhadores juntos têm um papel fundamental no crescimento do país. 

Nesse mesmo sentido converge a terceirização que será um ganho para todos. Bem 
feita, ela gera riquezas e, com isso, mais empregos e melhores condições de vida para 

toda a sociedade. 
 
Ser a favor da terceirização é ser a favor da competitividade e, portanto, é ser contra 

a informalidade, a desproteção e a precarização do trabalho. 
 

12. Qual a vantagem em terceirizar? Por que terceirizar? 
A terceirização é uma forma de organização estratégica da empresa que aumenta a 
sua capacidade competitiva. É uma realidade da organização produtiva que traz 

benefícios ao país como um todo.  
 

No mundo globalizado, as empresas se organizam em redes, cada uma executando 
uma parte da produção até chegar ao produto final. Com a terceirização, as 
organizações buscam contratar atividades que são mais bem executadas por outras 

empresas, que detenham maior expertise na execução de determinados produtos ou 



serviços, entre outras razões. Em outras palavras, com o uso dessa ferramenta, 
transfere-se, ou contrata-se com terceiros, atividades que, com competência, 
habilidade e qualidade técnica serão melhor executadas por outras empresas que não 

ela própria. 
 

Ganha-se, portanto, com a terceirização,  entre outros, qualidade dos produtos e 
serviços, eficiência econômica, competitividade e com isso a criação de empresas por 

empreendedores e a geração de mais e melhores empregos formais. 
 
13. Se a prática já existe, para que uma lei? 

No Brasil, a terceirização começou a crescer na década de 1980, com a globalização e 
a competição de empresas internacionais. Hoje não existe uma lei que diga o que pode 

ou não ser terceirizado, o que gera interpretações confusas e contraditórias, 
prejudicando empresas e trabalhadores. Por isso se necessita de uma lei para que 
exista regras claras, bem definidas, que não permitam interpretações e assegura a 

proteção de trabalhadores e empresas.  
 

14. Como fica a fiscalização? 
Com a regulamentação a empresa contratante fiscalizará o cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias do empregados da contratada envolvidos na 

prestação de serviços. E, ainda, continuará a cargo do Ministério do Trabalho e 
Emprego e ao Ministério Público do Trabalho a fiscalização do cumprimento de toda a 

legislação trabalhista.  
 
15. Os trabalhadores perderão vínculo com seus sindicatos? 

Não. A representação sindical deve respeitar o sistema sindical adotado na nossa 
Constituição Federal. Cada categoria profissional tem sindicatos que defendem seus 

direitos e firmam instrumentos coletivos com os empregadores. Ou seja, pelo nosso 
modelo sindical, os empregados devem ser representados pelo sindicato que abrange 
a sua categoria profissional, observada a base territorial que representa. Essa relação 

é, e continuará, exatamente da mesma forma com a regulamentação da terceirização. 
 

16. Vai aumentar o nepotismo? 
A terceirização não tem relação com o nepotismo. As formas de seleção de pessoal 
nas empresas contratantes ou contratadas em nada serão alteradas, pois terão foco 

dos ganhos de qualidade dos serviços ou produtos, eficiência técnica, entre outros. 
 

17. Tudo bem terceirizar, mas por que terceirizar tudo?  
A divisão da atividade da empresa em fim e meio não é aplicável ao conceito de 
trabalho em rede. No mais, não há uma definição certeira do que seja uma ou outra 

atividade na empresa.  
 

E, ainda que houvesse, na prática, em um mundo produtivo moderno que funciona em 
redes de produção e serviços interconectados, não é possível identificar com precisão 

as atividades meio e fim de uma empresa. Portanto, pretender separá-las gera 
interpretações diferentes, insegurança jurídica, fomento de conflitos judiciais, que, por 
sua vez, cria um ambiente de negócios desfavorável às empresas e investidores.  

 
E, ainda que fosse possível essa separação, na dinâmica empresarial em pouco tempo 

uma atividade-meio pode se converter em uma atividade-fim e vice-versa, a depender 
do foco estratégico da empresa e da dinâmica do mercado. Além disso, o que é meio 
para uma empresa pode ser fim para outra. 

 
A escolha do que terceirizar, portanto, deve ser de livre escolha da empresa, de acordo 

com a sua estratégia de negócio adotada. A regulamentação não deve limitar a 
terceirização, mas sim dar maior proteção ao trabalhador. 
 



 
18. Quais países já terceirizam? É um avanço? 
Nas economias mais modernas a terceirização é uma realidade há muito tempo. 

Canadá, Estados Unidos e Alemanha são exemplos. 
 

19. Os terceirizados serão treinados? 
Terceirizados ou não, todos são trabalhadores. E, como trabalhadores devem ter ser 

qualificados para exercerem as suas atividades. Pesquisa realizada pela CNI revelou 
que, atualmente, 38,6% das empresas que contratam serviços terceirizados 
estimulam a empresa contratada a capacitar os terceirizados. Com a regulamentação, 

na medida em que haverá maior demanda por atividades que exigem mais 
especialização, por certo os estímulos a treinamentos e capacitação serão mais 

necessários e intensificados. 
  
 

TRABALHO ESPECIALIZADO - A terceirização é um elo estratégico nos processos 
de produção das empresas, utilizada em todo o mundo com o objetivo de ampliar a 

competitividade. Na fabricação de aviões, por exemplo, há várias empresas 
envolvidas. Veja a aplicação, na prática, da terceirização no infográfico:  
 

 
 
SAIBA MAIS - Quer mais informações sobre o assunto? Acesse o site de Terceirização 

do Portal da Indústria. 
 

Lei de terceirização traz segurança, diz Anfavea 

24/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
As montadoras não cogitam terceirizar os funcionários da linha de montagem, mas 
veem como positiva a nova lei que libera a terceirização de atividades-fim, aprovada 

esta semana pela Câmara dos Deputados. “A legislação trará mais segurança jurídica 
àquelas atividades em que já havia terceirização”, afirma Antonio Megale, presidente 
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da Anfavea, a associação que reúne os fabricantes de veículos instalados no País.  
 
“No desenvolvimento de um carro novo, por exemplo, será possível trabalhar com 

terceiros em atividades mais nobres. Hoje já se faz isso, mas com o risco de ações 
posteriores pela não contratação”, recorda o dirigente. Ele cita também as vantagens 

da nova lei para as atividades logísticas e de manutenção realizadas dentro das 
montadoras, que muitas vezes já são terceirizadas e resultam em disputas na Justiça.  

 
Sobre os empregos nas linhas de montagem, o presidente da Anfavea afirma que não 
se cogita a terceirização ou transformação dos operários em pessoas jurídicas. "O setor 

automotivo não aprova a precarização do trabalho", garante. 
 

Artigo: Terceirização: causas e consequências 

24/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 

 
  
No Brasil, temos o hábito de atacar as consequências, não as causas dos problemas. 
Criamos o Bolsa-Família para combater a miséria, mas não garantimos educação 

básica de qualidade a todos. Para impedir que a indústria nacional seja esmagada, 
taxamos as importações, ao invés de baratearmos os nossos produtos. Para combater 

a inflação, o governo represa tarifas públicas, em lugar de acabar de desindexar nossa 
economia. 
  

Com a terceirização não é diferente. O objetivo é gerar ganhos de eficiência que 
reduzam custos de produção. Isto é possível porque a nova empresa, aquela que se 

dedica exclusivamente ao serviço terceirizado, torna-se mais eficiente e pode atender 
novos clientes com funcionários que antes ficavam parcialmente ociosos. 
Especialização e escala geram eficiência e desenvolvimento. 

  
Por exemplo, as agências de publicidade, que já existem há mais de um século no 

Brasil, são frutos da terceirização. Antes de serem criadas, cada empresa que quisesse 
anunciar tinha que criar, produzir e planejar a mídia com sua própria equipe. Poucos 
podiam ter profissionais dedicados à função, o resultado era amador. 

  
No Brasil, os críticos da terceirização alegam que ela fragilizará os trabalhadores, 

colocando em risco seus direitos trabalhistas. Temem que ela crie uma subclasse de 
trabalhadores com menos direitos que os demais. Acreditam que com a terceirização 
de atividades fins, recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, as empresas 

criadas serão menores e mais frágeis. Se passarem por dificuldades financeiras, os 
direitos dos trabalhadores estarão em risco. Apesar da preocupação não ser de todo 

descabida, ela é míope. 
  

De fato, inicialmente, novas empresas menores serão criadas. Ao longo do tempo, 
porém, elas poderão atender novos clientes, crescer e gerar um volume de negócios 
maior, pagando a seus funcionários mais do que recebiam antes, como aconteceu no 

caso citado das agências de publicidade. 
  

Além disso, já existem duas classes de trabalhadores no Brasil, uma com todos os 
direitos trabalhistas, outra sem nenhum direito. Hoje, o grupo dos trabalhadores 
informais representa quase metade da mão de obra ativa. Até poucos anos atrás, era 
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mais da metade. Com a recessão desde o ano passado, mais trabalhadores estão 
perdendo o emprego e parte deles indo para a informalidade. Com a terceirização 
também de atividades fins as empresas podem reduzir seus custos, e assim demitirão 

menos funcionários. 
  

Outro fator é o que no jargão empresarial é chamado de passivo trabalhista. Em uma 
tentativa de fazer justiça social, não raro a Justiça do Trabalho ignora a lei e julga 

segundo a força financeira das partes.  
 
Mesmo que a empresa tenha cumprido suas obrigações legais, os juízes dão ganho de 

causa ao trabalhador por acreditarem que a empresa tem condições financeiras de 
pagar. Ao transferirem este risco para a nova empresa terceirizada, as empresas 

reduzem seus custos, e o custo dos seus produtos. Isso é bom não só para o 
trabalhador que não perde o emprego, mas para todos os consumidores brasileiros. 
  

E por que, no Brasil, a informalidade no mercado de trabalho é tão grande, tornando 
a terceirização mais importante? Porque impostos e direitos trabalhistas maiores 

geram custos maiores para empregadores e empregados.  
 
Para cada R$ 1,00 que o trabalhador formal recebe, o patrão paga R$ 2,00. Isto leva 

muitas empresas e empregados a optarem pela informalidade, reduzindo o que o 
patrão paga e, ao mesmo tempo, aumentando o que o funcionário ganha. Se você 

pudesse optar entre férias remuneradas, adicional de férias, 13o salário, FGTS, multa 
rescisória, etc. e em troca ganhasse o dobro a partir de amanhã, o que preferiria? 
Parte dos trabalhadores informais faz exatamente esta escolha. 

  
(Ricardo Amorim é apresentador do Manhattan Connection da Globonews, colunista 

da revista IstoÉ, presidente da Ricam Consultoria, único brasileiro na lista dos 
melhores e mais importantes palestrantes mundiais do Speakers Corner e economista 
mais influente do Brasil segundo a revista Forbes internacional e uma das 100 pessoas 

mais influentes do Brasil segundo a Forbes Brasil).  
 

Projeto de terceirização não resolve insegurança jurídica, dizem advogados 

24/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Novo projeto permite terceirizar a atividade-fim da empresa 

 

O projeto de lei que regulamenta a terceirização aprovado na Câmara dos Deputados 
nesta quarta-feira (22) não resolve o problema de insegurança jurídica que existe 

atualmente, segundo especialistas ouvidos pela Folha.  
 

Hoje, a terceirização é liberada para atividades-meio e não para as atividades-fim. A 
distinção entre os conceitos, porém, dá brecha para questionamentos na Justiça.  
 

O projeto de lei tenta resolver o problema, mas cria outro, na visão de advogados. 
Isso porque o texto fala que "serviços determinados e específicos" podem ser 

terceirizados. A expressão, contudo, é considerada genérica.  
 
"No fundo trocamos um problema pelo outro. Vai dar margem a novos 

questionamentos", disse o professor de direito trabalhista da USP Estêvão Mallet.  
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"Você vai de novo deixar na mão do Judiciário decidir o que seria específico e 
determinado", afirmou a advogada Daniela Yuassa, do escritório Stocche Forbes.  
 

O texto, que aguarda sanção do presidente Michel Temer, também deve colocar maior 
fiscalização sobre as empresas prestadoras de serviços (as terceirizadas contratadas 

pelas empresas para fornecer mão de obra).  
 

Hoje, o alvo da atuação do Ministério Público na fiscalização de irregularidades na 
terceirização de atividades-fim são as empresas contratantes das terceirizadas.  
 

Se confirmada a mudança, o foco passa a ser a fiscalização das condições de trabalho 
nas empresas terceirizadas. "O Ministério Público do Trabalho vai contrapor as 

condições do empregado do tomador de serviço e do terceirizado, e aí ele vai para 
cima do prestador", diz Yuassa.  
 

A empresa que contrata a terceirizada, contudo, ainda pode ser acionada na Justiça 
pelo trabalhador caso direcione o trabalho do terceirizado, por exemplo controlando 

seus horários ou alocando para outra função.  
 
"Não vai eliminar a possibilidade de o terceirizado ser reconhecido como empregado 

da empresa que contrata a prestadora de serviços. Quem tem que gerir o trabalho é 
a prestadora, e não a contratante. Não vai diminuir a judicialização", diz Carla Romar, 

professora da PUC-SP.  
 
A preocupação em não caracterizar um vínculo de subordinação deve impedir uma 

terceirização generalizada das funções, na visão dos especialistas. "Cargos de gestão, 
por exemplo, jamais serão terceirizados, na minha opinião, assim como cargos de 

confiança e estratégicos", diz Williane Ibiapina, sócia do escritório Siqueira Castro.  
 
Já para José Wahle, sócio do Veirano Advogados, o projeto não é ideal mas é melhor 

do que não ter lei. "Agora o Judiciário vai ficar ocupado preenchendo as lacunas."  
 

Empresas cortarão menos gastos trabalhistas em 2017, diz pesquisa 

24/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

   

O número de empresas brasileiras que têm intenção de tomar medidas para conter 
custos trabalhistas diminuiu em 2017, segundo o Korn Ferry Hay Group.  

 
Das 309 companhias entrevistadas pela consultoria, 38% planejam demitir 
funcionários, ajustar benefícios ou reduzir horas extras. No ano passado, o índice era 

de 48%.  
 

"Temos visto um otimismo em relação a 2016, embora o ano passado não seja o 
patamar ideal de comparação", afirma Carlos Silva, diretor de análises da companhia.  
Mais da metade (52%) das empresas consultadas prevê que as perspectivas de 

negócios serão melhores em 2017.  
 

"Entre os que previam algum tipo de corte de gastos trabalhistas em 2016, 30% 
adotaram demissões em massa. Neste ano, a porcentagem caiu para 7%", diz Silva.  
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Ministro do TST sugere arbitragem para ajudar a desafogar a Justiça do 

Trabalho 

24/03/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
Desembargadores da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro (RJ) e no Espírito Santo 

(ES) criticaram nesta quarta-feira (22) a proposta de reforma trabalhista (PL 
6787/16). O tema do debate na comissão especial que analisa a proposta eram 

soluções extrajudiciais para os conflitos trabalhistas. Os desembargadores, porém, 
criticaram o projeto como um todo. 
 

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. “Esse projeto de lei ao enfraquecer o papel da Justiça 
do Trabalho me causa muita preocupação. Os conflitos poderão se acirrar sem nenhum 

tipo de controle”, disse. 
 
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. 
 

Arbitragem 
Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alexandre Belmonte, uma 

medida extrajudicial como a arbitragem poderá ajudar a desafogar Justiça do 
Trabalho. Porém, isso será possível somente se a demissão sem justa causa ou 
imotivada, prevista na Constituição, for regulamentada, segundo Belmonte. 

 
“Demissão arbitrária é o que gera litigiosidade e processos. A adoção da arbitragem 

não pode deixar de levar em conta a regulamentação da motivação de demissão 
arbitrária”, disse. Belmonte afirmou que a arbitragem deve entender as peculiaridades 
da relação trabalhista, como salário médio baixo, cerca de R$ 2 mil, e trabalhador 

hipossuficiente. 
 

Outras medidas extrajudiciais como as comissões de conciliação prévia já existem e 
não conseguiram reduzir o montante de três milhões de novas ações trabalhistas por 

ano, de acordo com Belmonte. 
 
A arbitragem é um método de resolução de conflitos onde as partes definem quem vai 

mediar e solucionar a disputa, sem a participação do judiciário. O método oferece 
decisões rápidas para a solução de controvérsias. 

 
Empresário idôneo 
O vice-presidente executivo da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), 

Ermínio de Lima Neto, criticou a imagem do empresário como um explorador dos 
trabalhadores que, segundo ele, foi sugerida pelos desembargadores. “A visão que 

todo empresário é inidôneo é totalmente errada. O que temos de fazer são leis que 
não devem prejudicar os que trabalham pelo País”, afirmou. 
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Lima Neto criticou a possibilidade do aumento da multa por empregado não registrado, 
de um salário mínimo (atualmente R$ 937) para R$ 6 mil, prevista na proposta. 
 

O professor da Universidade de São Paulo (USP) Nelson Mannrich elogiou a 
preponderância do negociado sobre o legislado como está no projeto. “Não podemos 

tratar os sindicatos com a mesma lógica que o empregado. Finalmente começamos a 
dar responsabilidade para os sindicatos.” 

 
Emendas 
O relator da comissão, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), afirmou que o número 

de emendas ao projeto (848) reflete o interesse da Casa pelo tema. “Vamos observar 
as contribuições feitas e começar a construir o nosso relatório, que eu espero entregar 

em meados de abril, antes da Páscoa.” 
 

Brasil abandona posição na ONU e vota contra resolução que critica reforma 
fiscal 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo brasileiro abandona sua posição tradicional, se distancia de outros países 
em desenvolvimento e vota contra uma resolução que renova o mandato da ONU para 

avaliar o impacto de políticas fiscais em direitos humanos. Ao lado de Estados Unidos, 
Europa e Japão, o Itamaraty alegou que a proposta ia além do mandato que a entidade 

poderia dar a um relator para examinar políticas econômicas nos diferentes países. 
 
No projeto de texto, obtido pela reportagem, os governos “reconheciam que 

programas de ajustes estruturais limitam os gastos públicos, impõem tetos de gastos 
e dão atenção inadequada para serviços sociais”. O texto ainda indica que apenas 

“poucos países podem crescer” diante dessas condições. 
 
O governo de Michel Temer aprovou, há poucos meses, um teto constitucional para 

gastos públicos e, portanto, não aceitou o texto na ONU. Em dezembro, outro relator 
da ONU, Philip Alson, já havia criticado a postura do Brasil, alertando que o novo 

regime fiscal (PEC55) é “inteiramente incompatível com as obrigações de direitos 
humanos do Brasil”.  
 

“Essa emenda bloqueará gastos em níveis inadequados e rapidamente decrescentes 
na saúde, educação e segurança social, portanto, colocando toda uma geração futura 

em risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais”, disse. 
 
Apesar do voto contrário do Brasil, a resolução acabou sendo aprovada nesta quinta-

feira, 23, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, por 31 votos a favor e 16 contra. 
 

O projeto, proposto por Cuba, renova o mandato do relator independente da ONU por 
três anos para avaliar “o impacto da dívida externa e outras obrigações financeiras 

dos Estados no total desfruto de direitos humanos”. Sua função é essencialmente a de 
examinar medidas de austeridade e exigências financeiras internacionais em políticas 
sociais, de educação e saúde. 

 
Outra função que o relator ganha é o de desenvolver princípios pelos quais reformas 

de políticas fiscais teriam de seguir para não afetar o desenvolvimento de direitos 
humanos, algo que o Brasil rejeitou. 
 

Considerado como um instrumento para criticar receitas do FMI e de instituições 
internacionais, o relator tem como função a produção de informes e realizar visitas 

para avaliar o impacto em diferentes governos.  
 
Para ser aprovada, a resolução foi apoiada pela China e Índia, além de Equador, 

Paraguai, Panamá, El Salvador, Bolívia e Venezuela. O Brasil foi o único país latino-
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americano a rejeitar a resolução e, abandonar sua posição tradicional, o Itamaraty 
pediu a palavra em Genebra para explicar seu voto e seu alinhamento com países 
desenvolvidos. 

 
Explicação 

Ao discursar, a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani Azevedo, insistiu 
que acredita que um governo pode fazer ajustes fiscais e, ainda assim, ser 

“consistente” com os serviços sociais que oferece a sua população. 
 
“Apesar da mais séria recessão econômica registrada em nossa história, o Brasil tem 

encontrado o caminho para a recuperação”, disse Farani Azevedo. “Ao longo de nove 
meses da administração do presidente Temer, importantes medidas foram aprovadas 

e outras reformas estão sob discussão com o objetivo de preservar políticas sociais e 
salvaguardar os direitos à educação, saúde, moraria e padrão de vida”, garantiu. 
 

A embaixadora, que foi a representante do governo Dilma Rousseff na ONU, leu um 
texto em que criticou a política econômica das administrações passadas. “A expansão 

de gastos públicos nos níveis observados nos últimos anos não iria garantir progresso 
social no Brasil. Pelo contrário, a estrutura dos gastos públicos não seria sustentável, 
com efeitos desastrosos para nossa economia e que poderiam colocar em risco os 

avanços sociais que queremos proteger”, completou. 
 

De acordo com a embaixadora, a proposta de criar princípios de direitos humanos para 
políticas fiscais violaria o mandato da relatoria e que, para que algo parecido fosse 
criado, governos teriam de negociar um texto comum.  

 
“A resolução vai muito além do mandato de qualquer procedimento especial do 

Conselho de Direitos Humanos”, disse. 
 
“O texto lida com alguns problemas importantes sem relação com o mandato, de forma 

parcial e desequilibrada, indo contra elementos centrais da atual política econômica 
no Brasil, em especial nosso esforço para reconquistar o equilíbrio fiscal e, portanto, 

preservar e proteger políticas sociais no País”, disse a diplomata. 
 
“Lamentamos que algumas propostas importantes feitas pelo Brasil em consultas 

diretas com os principais patrocinadores da iniciativa não puderam ser incluídas no 
rascunho da resolução”, afirmou.  

 
“Acreditamos que Estados podem implementar ajustes estruturais consistentes com o 
objetivo de melhorar serviços sociais, o que a resolução não reconhece”, disse. 

 
O governo do Reino Unido também criticou a proposta, indicando que não aceitaria 

que um relator de direitos humanos tocasse em temas de dívida externa. 
 

Reações 
Assim que o voto terminou, diversos governos e entidades comentaram a mudança de 
postura do Brasil. “O governo Temer sabe que os especialistas da ONU são críticos das 

medidas de ajuste fiscal que têm sido adotadas no Brasil recentemente, como a 
Emenda Constitucional 95, que congela os gastos para saúde e educação”, disse 

Camila Lissa Asano, coordenadora de Política Externa da Conectas. 
 
“Portanto, não podemos tratar essa mudança no voto apenas como um 

redirecionamento diplomático, mas sim como uma tentativa deliberada de impedir que 
os impactos das reformas econômicas sejam avaliados – e eventualmente criticados – 

pela ONU, num sinal bastante preocupante de como o País deve se portar daqui para 
frente no Conselho de Direitos Humanos”, afirmou. 
 



Em SP, metalúrgicos protestam na Rodovia Anchieta contra reforma da 

Previdência 

24/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
Cerca de 300 trabalhadores do setor metalúrgico realizam protesto contra a Reforma 

da Previdência e alterações de leis trabalhistas na Rodovia Anchieta, em São Paulo, na 
manhã desta sexta-feira, 24.  

 
Os manifestantes prometem iniciar uma caminhada a partir do quilômetro 12 da 
rodovia, ocupando uma das três faixas, no sentido São Bernardo do Campo.  

 
Eles estão concentrados em frente à sede da indústria Delga desde às 7h30. O grupo 

é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.  
 
O trânsito, por enquanto, não é afetado na região. Havia, por volta das 9h, 

congestionamento normal para o horário no sentido contrário da rodovia, em direção 
a São Paulo. A Polícia Rodoviária monitora a mobilização. 

 

Cotado para assumir relatoria da Previdência, Requião diz que projeto é 

“embuste” 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Crítico ao projeto da reforma da Previdência encaminhado pelo governo ao Congresso, 
o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), sondou o senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) para assumir a relatoria da proposta na Casa.  

 
“Renan procurou é verdade. Claro que vou aceitar, mas vamos aguardar”, afirmou 

Requião. No momento em que confirmou o convite, o senador estava na tribuna do 
plenário e na sequência iniciou um discurso em que classificou o projeto do governo 
como um dos “maiores embustes da história” e adotou o discurso de que a previdência 

pública não está em “déficit”.  
 

“Depois de ler e reler as propostas da reforma da Previdência, originárias do governo, 
depois de ouvir desde conterrâneos no Paraná até qualificados especialistas no 
assunto, concluo que estamos diante de um dos maiores embustes da história 

brasileira. Mais do que isso estamos diante de uma das maiores crueldades que se 
ousou se perpetrar contra o nosso povo”, afirmou Requião.  

 
Em suas críticas, o senador considerou que a proposta discutida atende apenas aos 
interesses do “grande capital” em detrimento dos cidadãos.  

 
“O grande capital, os grupos financeiros, os especuladores jamais lutaram por uma 

Previdência Social justa e decente para o Brasil. Ao contrário, eles estão por trás das 
grandes pressões em favor da reforma apresentada por Henrique Meirelles e Michel 

Temer”, disparou.  
 
Em seguida recorreu ao discurso de algumas entidades contrárias à proposta de que 

a Previdência Social não está em déficit, como tem alardeado o governo federal.  
 

“Varias das entidades da sociedade civil apresentaram estudos mostrando de forma 
definitiva, cabal, a sua impropriedade”, afirmou o senador. “O mais grave é que toda 
reforma concebida funda-se em uma falácia. A previdência contributiva pública não 

tem déficit”, acrescentou num segundo momento.  
 

No discurso, Requião também atacou alguns dos eixos centrais da proposta com a que 
trata do tempo mínimo de contribuição.  

http://www.istoedinheiro.com.br/em-sp-metalurgicos-protestam-na-rodovia-anchieta-contra-reforma-da-previdencia/
http://www.istoedinheiro.com.br/em-sp-metalurgicos-protestam-na-rodovia-anchieta-contra-reforma-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cotado-para-assumir-relatoria-da-previdencia-requiao-diz-que-projeto-e-embuste/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cotado-para-assumir-relatoria-da-previdencia-requiao-diz-que-projeto-e-embuste/


“Querem agora exigir o mínimo de 65 anos de idade e uma contribuição de 25 anos 
para a aquisição desse direito que sequer é uma aposentadoria integral, mas apenas 
50% de uma média. Não, não vou me ater a detalhes. Vou procurar mostrar a natureza 

das forças fundamentais que estão por trás desse projeto.  
 

Em uma palavra, o que se pretende com a iniciativa Meirelles-Temer é abastardar a 
previdência contributiva pública, a previdência financiada pelos trabalhadores e pelos 

patrões a fim de piorá-la, degenerá-la para abrir espaço para a previdência privada, 
financiada apenas pelos trabalhadores”, ressaltou.  
 

A sondagem de Renan para Requião assumir a relatoria da proposta é mais um gesto 
do líder do PMDB na contramão dos interesses da cúpula do governo. A contrariedade 

com projeto também foi demonstrada pela ausência do senador no anúncio feito na 
noite desta terça-feira, 21, pelo presidente Michel Temer, em que ficou definido que a 
proposta se restringiria aos servidores federais.  

 
Além de não querer sair na foto ao lado de Temer durante o anúncio, Renan vem 

dando declarações de que a proposta que passará pela Casa será “a possível”. 
Atualmente, o projeto tramita em comissão especial da Câmara e somente após passar 
pela Casa será encaminhado para o Senado. 

 

Em nota, CNBB diz que reforma da Previdência ‘escolhe o caminho da 
exclusão’ 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou 
nota nesta quinta-feira, 23, para manifestar “apreensão” com relação à Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 287, que trata da reforma da Previdência. “Buscando 
diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 ‘soluciona o problema’, excluindo da 
proteção social os que têm direito a benefícios.  

 
Ao propor uma idade única de 65 anos para homens e mulheres, do campo ou da 

cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais; ao 
comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, quilombolas, 
pescadores…); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular o 

salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão”, diz a nota do 

conselho que esteve reunido em Brasília desde a última terça-feira.  
 
A Coluna do Estadão noticiou nesta quinta-feira que políticos do Nordeste teriam 

relatado ao presidente Michel Temer que muitos padres estão pregando contra a 
reforma da previdência nas missas. Diante dos relatos, Temer estaria disposto a 

procurar a CNBB para defender a reforma.  
 

Na nota, a CNBB concorda que o sistema da previdência precisa ser avaliado e, se 
necessário, posteriormente, adequado à seguridade social. No entanto, a entidade 
afirma que os números do governo federal que apresentam um déficit previdenciário 

são diversos dos números apresentados por outras instituições.  
 

“Não é possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações 
inseguras, desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da 
Previdência Social no Brasil”, diz a entidade.  

 
Segundo a CNBB, a PEC da reforma da previdência não considera a “opção inclusiva 

que preserva direitos”. A entidade defende que seja feita uma auditoria na dívida 
pública, taxados os rendimentos das instituições financeiras, revisão da desoneração 
de exportação de commodities, identificação e cobrança dos devedores da Previdência. 

“Essas opções ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da 
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Previdência Social – Emenda Constitucional 20/1998, que poderia provisionar recursos 
exclusivos para a Previdência.”  
 

Defende ainda a nota que o debate sobre a Previdência não fique restrito a uma 
“disputa ideológico-partidária, sujeito a influências de grupos dos mais diversos 

interesses”. “Quando isso acontece, quem perde sempre é a verdade.” 
  

Ao final, a CNBB convoca uma mobilização em torno da atual reforma da previdência, 
“a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados”. 
 

Aloysio discutirá com Meirelles e Ilan conveniência de País ingressar na OCDE 

24/03/2017 – Fonte: DCI 

 
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informou nesta quinta-feira, 23, ao 
jornal O Estado de S. Paulo que não deverá tratar de câmbio em sua reunião com o 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, marcada para as 17h30.  
 

Ele acrescentou que será uma primeira conversa sobre a conveniência de o Brasil 
ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
organismo internacional que reúne 34 países.  

 
O encontro entre Nunes e Meirelles será realizado no Palácio do Itamaraty e contará 

também com a participação do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. 
 

Novo escândalo no Brasil é de ‘embrulhar o estômago’, diz The Economist 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Noticiado por toda a imprensa internacional, o escândalo das carnes brasileiras 
também ganha as páginas da revista britânica The Economist, que chega às bancas e 
aos assinantes no fim de semana.  

 
A revista destaca com o intertítulo “carne morta” que o episódio prejudica duas das 

maiores empresas do País e que Chile, China e União Europeia, entre outros, proibiram 
parte ou toda a importação do produto. A publicação brinca que, mesmo em meio aos 
recentes escândalos corporativos no País, este último é de “embrulhar o estômago”.  

 
A publicação revela que na sexta-feira passada, 17, quando os brasileiros se preparam 

para fazer o “tradicional churrasco de fim de semana”, a Polícia Federal acusou alguns 
dos maiores produtores de carne do País de subornarem inspetores para fecharem os 
olhos em relação a práticas sujas. Estas práticas incluem reembalagem com nova data 

de vencimento do produto, modificação da apresentação de presunto de aves por soja 
e uso excessivo de aditivos potencialmente prejudiciais.  

 
A operação policial “Carne Fraca”, relatou a The Economist, pode reduzir as 

exportações brasileiras de carne, no valor de US$ 13 bilhões por ano, e prejudicar 
seus dois grandes produtores mundiais de carne, a JBS e a BRF. A revista também cita 
o empenho do presidente Michel Temer, dias depois em levar 27 diplomatas dos 

principais mercados de exportação do País para uma churrascaria em Brasília.  
 

“Logo depois, no entanto, China, União Europeia (UE), Chile e Coreia do Sul que, 
juntos, consomem um terço da carne brasileira vendida no exterior, disseram que 
proibiriam algumas ou todas as importações do Brasil até que pudessem acalmar 

dúvidas sobre seu regime de inspeção.”  
 

As reações da China e do Chile provocaram uma angústia particular, segundo a revista. 
Isso porque, ao contrário da UE, que restringiu produtos apenas das 21 fábricas que 
estão sob investigação, os países proibiram toda a carne brasileira de atravessar suas 
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fronteiras até novo aviso. A Economist salienta que, em março, as ações da JBS, maior 
exportadora de carne do mundo, e da BRF, maior produtora mundial de aves, 
perderam um sexto de seu valor de mercado. Como outras empresas envolvidas no 

caso, ambas as empresas negam as irregularidades. Os preços das ações mostraram 
uma recuperação parcial depois que a Coreia do Sul desistiu da proibição.  

 
A reportagem explica que a maioria das unidades de produção de carne sob 

investigação pertence a concorrentes muito menores do que a BRF ou a JBS: apenas 
uma das dezenas de plantas detidas pela BRF está sob suspeita e o mesmo ocorre 
com a JBS. “No entanto, o dano à reputação das empresas pode levar muito tempo 

para ser reparado”, salientou a publicação.  
 

A revista comenta também que o esforço para evitar estragos maiores para o mercado 
está em andamento, com as autoridades e os frigoríficos brasileiros tentando 
tranquilizar os clientes no País e no exterior. A The Economist cita os argumentos dos 

defensores da indústria: o de que os abatedouros suspeitos constituem uma fração 
minúscula de 5 mil unidades desses estabelecimentos no Brasil e que apenas 33 

funcionários do Ministério da Agricultura foram apanhados pela polícia, de uma 
burocracia de cerca de 11 mil servidores.  
 

“De fato, tanto a JBS quanto a BRF já reduziram os relacionamentos exagerados com 
o governo dentro de seus negócios”, avalia o semanário, acrescentando que esse recuo 

foi julgado como essencial quando embarcaram em expansões globais bem-sucedidas 
na última década.  
 

A revista cita que as empresas sabem quanto tempo leva para reconstruir a confiança 
dos consumidores na esteira de um escândalo e lembra que alguns europeus ainda 

cheiram a carne britânica 19 anos depois que a Grã-Bretanha eliminou a doença da 
vaca louca. Os Estados Unidos apenas liberaram a entrada carne brasileira no ano 
passado, depois de duas décadas de negociações. 

 

Produtores europeus pressionam por ampliação das barreiras contra Brasil 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Às vésperas de uma reunião em Bruxelas entre os chefes dos serviços de saúde animal 

do continente, a Confederação Europeia de Agricultores e as maiores cooperativas do 
continente pedem que a União Europeia amplie as barreiras contras as carnes 

exportadas pelo País.  
 
Numa carta à Comissão Europeia, as entidades que representam o lobby agrícola – 

COPA e Cogeca – pedem “uma ação mais dura” contra os produtos brasileiros e mesmo 
uma reavaliação do acordo que se negocia entre Mercosul e Europa.  

 
No fim de semana, a Europa exigiu que o Brasil tirasse da lista de exportadores quatro 

empresas envolvidas na Operação Carne Fraca. “Não é aceitável ter casos como esse 
de fraude em empresas certificadas para exportar por mais de dez anos”, indicou o 
secretário-geral das entidades, Pekka Pesonen. “Essa não é a primeira vez que as 

autoridades brasileiras têm de lidar com fraude. Mas, lamentavelmente, não vemos 
medidas suficientes”, disse.  

 
Para Pesonen, suspender as quatro unidades de exportação “não é suficiente para 
evitar que novos casos apareçam”. “Precisamos reconhecer que as missões enviadas 

por nós e os controles nas fronteiras da Europa não foram capazes de identificar os 
problemas no Brasil”, disse.  

 
Na carta, os produtores pedem que a Europa monitore a investigação no Brasil para 
garantir que nenhuma outra fábrica possa exportar. Além disso, querem o 

estabelecimento de um plano para lidar com a fraude no futuro.  
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Tradicionalmente oposto a um acordo com o Brasil, o setor agrícola europeu agora 
quer usar o caso para minar qualquer aproximação comercial. “O fracasso do Brasil 
levanta sérias perguntas sobre as negociações com o Mercosul”, disse Pesonen. Ele 

alerta que, diante da fraude, o setor vai exigir que toda a carne exportada pelo bloco 
sul-americano tenha proveniência de um gado monitorado em todas as etapas de sua 

criação.  
 

Nesta sexta-feira, 24, a UE se reúne em caráter de emergência para avaliar a situação 
brasileira. O jornal O Estado de S. Paulo revelou em sua edição de quarta-feira que 
Bruxelas pediu para que cada governo do bloco colhesse amostras de produtos que 

estão entrando no continente nesta semana para avaliar sua situação sanitária. Se 
alguma irregularidade for encontrada, poderá haver uma decisão de ampliar o 

embargo.  
 
A reportagem apurou que, na reunião desta sexta-feira, os veterinários vão examinar 

o resultado dos exames realizados pelo continente.  
 

A pressão também veio do maior cliente das exportações de carnes do Brasil, a China. 
Pequim pediu que as autoridades nacionais “punam de forma severa” as pessoas e 
empresas envolvidas na fraude do setor de carnes. Ao contrário do que vinha 

apontando nos últimos dias, Pequim agora evita dar uma previsão de quando poderia 
voltar a importar o produto brasileiro.  

 
Em uma coletiva de imprensa, o Ministério do Comércio da China insistiu na 
necessidade de que as autoridades no Brasil façam uma “investigação profunda” sobre 

o caso. “Adotamos medidas temporárias e suspendemos a importação de carnes do 
Brasil”, confirmou Sun Jiwen, porta-voz do Ministério. Essa foi a primeira declaração 

pública do órgão responsável pelo comércio no país asiático.  
 
“Esperamos que o governo brasileiro puna de forma severa empresas e indivíduos que 

violaram as regras”, disse. A China ainda defendeu uma maior cooperação entre os 
dois países para garantir que a carne fornecida esteja dentro de padrões adequados. 

“Se colaborarmos, podemos prevenir e lidar com possíveis problemas que possam 
surgir no comércio de carne”, indicou.  
 

O alerta vem no momento em que o governo de Michel Temer está enfrentando uma 
onda de embargos pelo mundo e um impacto profundo nos embarques de carne. 

China, Canadá, Hong Kong, México, Arábia Saudita, Catar, Trinidad e Tobago, África 
do Sul, Suíça, Chile, UE, Japão e Jamaica já suspenderam em parte a importação de 
produtos nacionais, enquanto dezenas de operadores interromperam compras até que 

os casos fossem esclarecidos.  
 

Pelos mares, carregamentos com toneladas de carne brasileira estão sem saber se 
poderão desembarcar em seus portos de destino, enquanto restaurantes e 

supermercados pelo mundo disputam novos contratos com fornecedores alternativos. 
Centenas de supermercados chineses ainda têm sido instruídos a retirar produtos 
brasileiros de suas prateleiras.  

 
Em uma linguagem diplomática, o Brasil alertou na OMC nos últimos dias que iria 

examinar as barreiras impostas contra a carne nacional e que não iria aceitar exageros 
por partes dos parceiros. A pedido do Palácio do Planalto, postos diplomáticos nas 
principais capitais estão sendo instruídos a dar explicações sobre o caso e insistir que 

não existe motivo para frear as importações.  
 

Na OMC, o governo optou por insistir que o caso no Brasil se refere à corrupção, e não 
sobre a qualidade do produto. Num documento circulado pelo governo, o Itamaraty 
indicou que está levando a sério os resultados da investigação, que Temer está 



pessoalmente envolvido no assunto e que considera que a operação da PF por si só é 
“prova da transparência e credibilidade” dos controles.  
 

“Os controles sanitários do Brasil são sólidos e podem ser confiados”, disse. “Os 
procedimentos são eficientes e resultam em alimentos seguros para o consumo. 

Reiteramos nosso compromisso em continuar a melhorar as garantias de nosso 
sistema de controle sanitário”, afirmou. 

 

Carne Fraca: Itamaraty apresenta lista de países que impuseram restrições 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Prestes a completar uma semana, a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia 

Federal contra um esquema envolvendo fiscais agropecuários federais e empresários 
do agronegócio, provoca estragos nas exportações brasileiras de carnes.  
 

Vários países importadores declararam desde a suspensão temporária de compra do 
produto nacional, até que o governo brasileiro dê explicações, passando por pedidos 

de reforço do controle sanitário pelas autoridades brasileiras a até apenas pedido de 
informações.  
 

Veja abaixo a lista consolidada pelo Ministério das Relações Exteriores detalhando a 
situação dos mercados importadores em relação à carne brasileira, com base em 

informações de associações, embaixadas e empresas:  
 
Hong Kong: suspensão temporária de produtos cárneos  

China: paralisação do desembaraço aduaneiro de produtos cárneos /65 SIFs  
Chile: suspensão temporária até esclarecimentos de produtos cárneos  

Egito: suspensão temporária até esclarecimentos de produtos cárneos  
Argélia: suspensão temporária de produtos cárneos  
Jamaica: suspensão temporária com recall de produtos no mercado interno de carne 

processada  
Trinidad e Tobago: suspensão temporária com recall de produtos no mercado interno 

de carne processada  
Panamá: suspensão temporária de carne processada  
Catar: paralisação de desembaraço aduaneiro até validação de testes por amostragem 

de produtos cárneos  
México: suspensão preventiva de produtos cárneos (Brasil exporta apenas frango)  

Bahamas: suspensão temporária de produtos cárneos  
 
SUSPENSÃO PARCIAL  

Japão: suspensão temporária de 21 SIFs envolvidos  
África do Sul: suspensão temporária de 6 SIFs exportadores  

União Europeia: suspensão temporária e intensificação de controles sanitários de 3 
SIFs de aves/suíno e 1 SIF bovino  

Suíça: suspensão temporária de 4 SIFS (segue UE)  
 
REFORÇO DO CONTROLE PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS  

Estados Unidos: aumento para 100% das amostras inspecionadas de produtos cárneos  
Vietnã: intensificação de inspeções de produtos cárneos  

Arábia Saudita: aumento do número de amostras de produtos cárneos  
Coreia do Sul: suspensão retirada em 21/3. Aumento de 1% para 15% das amostras 
inspecionadas de produtos cárneos  

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO  

Israel: pedido de informação sobre unidades exportadoras de produtos cárneos  
Barbados: pedido de informação sobre exportações provenientes dos SIFs envolvidos 
de carne processada  
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Senado aprova acordo que facilita o comércio entre Brasil e Peru 

24/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

O Plenário do Senado aprovou o Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre o 
Brasil e o Peru. O acordo havia sido assinado entre representantes dos dois governos, 

em Lima, em 29 de abril de 2016.  
 

O relator do PDS 37/2017, senador Armando Monteiro (PTB-PE), sustenta que o acordo 
beneficiará as exportações. A partir de agora, os carros fabricados no Brasil serão 
exportados sem a cobrança de taxas pelo Peru.  

 
Outra vantagem é a possibilidade de brasileiros disputarem as licitações de bens e 

serviços no Peru. 
 
A reportagem é de Hérica Christian, da Rádio Senado. 

 

Sindicato diz que greve em mina de cobre no Chile deve acabar neste sábado 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Funcionários da mina Escondida, controlada pela BHP Billiton, encerrarão a greve na 

maior mina de cobre do mundo neste fim de semana, disse um líder sindicalista nesta 
quinta-feira. Presidente do Unión n. 1, maior sindicato da mina chilena, Patricio del 

Rosario disse que os trabalhadores concordaram em implementar o artigo 369 do 
Código Trabalhista do Chile, que permite a volta deles ao trabalho com o atual acordo 
coletivo durante 18 meses.  

 
“Neste sábado estaremos voltando ao trabalho”, disse Del Rosario por telefone. 

Escondida gera cerca de 5% da produção global de cobre. A greve no local começou 
em 9 de fevereiro, o que ajudou a apoiar os preços do cobre nas últimas semanas.  
 

As conversas para um novo acordo coletivo, que venceu 31 de janeiro, não avançaram 
após o sindicato rejeitar as ofertas que previam redução nos benefícios dos 

trabalhadores. A BHP Billiton disse que a implementação do artigo 369 ao caso da 
mina será avaliado pois isso implicará um ajuste em seus planos de curto e médio 
prazo. A BHP Billiton controla 58% da mina, localizada no deserto do Atacama, norte 

do país. A Rio Tinto e a japonesa Mitsubishi têm participações minoritárias.  
 

A greve em Escondida deve pesar sobre o crescimento econômico do Chile no primeiro 
trimestre, após um 2016 fraco, segundo economistas. No ano passado, a economia 
chilena cresceu 1,6%, seu avanço anual mais modesto desde 2009. O Chile é o maior 

produtor global de cobre.  
 

Governo lança processo simplificado para exportações pelo modal aéreo 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em meio à crise da carne que afeta parte significativa da balança comercial brasileira, 
o governo lança nesta quinta-feira, 23, um novo processo simplificado para as 

exportações no Portal Único do Comércio Exterior, com a eliminação de documentos e 
exigências no embarque de produtos.  

 
As mudanças, no entanto, começam a valer apenas para o bens exportados por via 
aérea – que respondem por uma parte menor da pauta das vendas ao exterior. Ainda 

assim, a estimativa é de que a facilitação alcance cerca de 5 milhões de operações por 
ano, beneficiando 25.500 empresas.  
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Em um primeiro momento, o novo processo tornará mais eficiente as exportações cuja 
porta de saída do Brasil são os aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), Viracopos 
(SP), Galeão (RJ) e Confins (MG). Em 2016, os embarques realizados nesses quatro 

aeroportos somaram cerca US$ 6 bilhões, ou 55,7% das exportações por via aérea. 
Já o volume total de embarques no ano passado chegou a US$ 185,24 bilhões.  

 
A promessa do governo é de que, ao longo de 2017, os trâmites simplificados para o 

desembaraço das mercadorias também sejam implementados nos modais marítimo, 
pluvial, rodoviário e ferroviário.  
 

Quando todos os meios de exportações estiverem contemplados com a 
desburocratização, a expectativa é de que o prazo médio das operações caia cerca de 

40%. A meta do governo é reduzir de 13 para oito dias o tempo médio gasto para as 
exportações, e de 17 para 10 dias o período gasto nas importações.  
 

Citando um estudo da Fundação Getulio Vargas, o Palácio do Planalto aponta um 
potencial de acréscimo de US$ 23,8 bilhões ao PIB brasileiro no primeiro ano de 

funcionamento integral do sistema, com uma alta de até 7% na corrente de comércio 
do País – considerando a soma das importações com as exportações.  
 

Os impactos da medida também incluem a perspectiva de aumento dos embarques de 
bens industrializados em 10,3% em 2018 e em até 26,5% até 2030.  

 
O presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, irão detalhar o novo processo 

de exportações em evento no Planalto. 
 

Samsung desiste de separar atividades do grupo 

24/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A principal fabricante mundial de smartphones, Samsung Electronics, que atravessa 
uma das maiores crises de sua história, anunciou na sexta-feira que não vai separar 

as atividades do grupo, como havia divulgado em meio ao escândalo que resultou na 
destituição da presidente sul-coreana Park Geun-Hye, no início de março.  
 

Ao desastre mundial que obrigou a Samsung a retirar do mercado a última geração de 
seus telefones, o Galaxy Note 7, cujas baterias apresentavam riscos de explosão, se 

somou o envolvimento de altos executivos da companhia no escândalo de corrupção 
que sacode o país asiático.  
 

O vice-presidente da Samsung, Lee Jae-Yong, herdeiro do grupo, foi condenado por 
corrupção e está atrás das grades. Depois do fiasco do Galaxy Note 7, a Samsung foi 

pressionada por acionistas a melhorar a gestão da empresa, que estudava uma 
separação em duas partes.  

 
Mas o presidente do Conselho de Administração, Kwon Oh-Hyun, anunciou hoje, em 
uma assembleia geral da empresa, que a avaliação dos aspectos legais e fiscais dessa 

operação haviam permitido isolar “alguns efeitos negativos”. “No momento, parece 
difícil de implementar”, disse, sem dar mais explicações.  

 
A Samsung Electronics é a joia da coroa do grupo Samsung. O escândalo político no 
qual está envolvido o herdeiro do grupo gira em torno de Choi Soon-Sil, amiga íntima 

da ex-presidente Park, acusada de ter usado sua influência para obter quase US$ 70 
milhões de diversos conglomerados. Choi, de 60 anos, é acusada de intervir em 

assuntos de Estado, apesar de não ocupar cargo público, e de extorquir grandes 
empresas para obter dinheiro.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/samsung-desiste-de-separar-atividades-do-grupo/


A Samsung é o principal grupo econômico do país, com um quinto do PIB sul-coreano 
e foi o mais generoso com as fundações de Choi. A corporação é acusada de ter doado 
aproximadamente US$ 40 milhões em suborno à confidente da ex-presidente em troca 

de favores políticos.  
 

De erro profissional a danos morais, seguro é opção de proteção 

24/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Em 2016, a contratação de seguros profissionais cresceu o equivalente ao 
dobro do ritmo nacional no Paraná 

 
 

De erro profissional a danos morais, seguro é opção de proteção. Na foto, o cirurgião 
dentista Sidney Luiz Foss, que conta com um seguro profissional. Antônio More/Gazeta 
do Povo  

 
Mesmo com uma queda de 3,5% no PIB e a crise ainda à porta, a contratação de 

seguros profissionais cresceu 32% no Brasil e 62% no Paraná, segundo a 
Superintendência de Seguros Privados, a Susep. A modalidade é contratada por 
diferentes profissões, como médicos, contadores, engenheiros, advogados e até 

mesmo pelos próprios corretores de seguros. O objetivo é garantir cobertura contra 
erros profissionais e danos morais e físicos.  

 
O valor recebido pelas seguradoras no estado somou R$ 19,2 milhões em 2015, e 
passou dos R$ 31 milhões em 2016 – ultrapassando o Rio de Janeiro e ficando apenas 

atrás de São Paulo no país. “Isso mostra que ou povo paranaense percebeu a 
necessidade de se garantir contra danos, ou, por outro lado, estávamos aquém da real 

necessidade da contratação de seguros profissionais”, avalia o diretor executivo do 
Sindicato das Seguradoras do Paraná (Sindseg), Ramiro Dias. Em nível nacional, o 

valor arrecadado passou de R$ 235,8 milhões para 312,2 milhões.  
 

Proteção para a carreira 
Neste tipo de seguro, o contratante acaba tendo prejuízo menor caso seja acionado 
judicialmente. “O Código Civil responsabiliza todos que prestam serviços. Assim, o 

profissional pode ser processado por eventuais danos ao cliente”, explica Dias. 
 

Dentistas são um exemplo disso. Há dez anos, o cirurgião dentista Sidney Luiz Foss 
buscou sua primeira apólice, quando passou a realizar operações maiores. Hoje, com 
22 anos de profissão, ele sabe que pode contar com a seguradora em caso de 

acionamento jurídico. Com o seguro, há cobertura do pagamento aos honorários de 
advogados, o que garante a defesa e a integridade do profissional até o fim do 

processo.  
 
Ainda que a contratação não seja obrigatória, segundo o diretor do Sindseg, está sendo 

cada vez mais valorizada por profissionais da área de saúde. Ele estima que o volume 
de contratações de médicos seja, provavelmente, o maior entre as categorias 

profissionais. Foss, por exemplo, considera a contratação imprescindível. “Nossa 
profissão exige esse tipo de seguros. A maioria dos colegas que conheço já contratou”, 
afirma o cirurgião dentista. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/de-erro-profissional-a-danos-morais-seguro-e-opcao-de-protecao-clcf9p7suaa6akm8lzj53g6nb


Engenheiros e arquitetos, por sua vez, também podem ser processados por vícios e 
suspeitas de irregularidades em obras, ou até mesmo no caso de tragédias, como 
desabamentos.  

 
Ciências contábeis e jurídicas também precisam de proteção 

Profissões que lidam com números e prazos também devem avaliar a contratação, 
recomenda Dias. “Várias atividades de profissionais liberais sofrem diretamente com 

isso”, diz. Ele destaca que o maior índice de sinistros (quando o segurado aciona a 
seguradora) parte de contadores.  
 

“O contador pode, por exemplo, trabalhar em uma alíquota diferente de um produto 
de importação, e classificar um pagamento menor de tributos para seu cliente. Quando 

é feita a fiscalização da Receita, o cliente recebe uma multa e acaba entrando com um 
processo contra o contador”, explica.  
 

No caso de advogados, um exemplo que pode ocorrer é a perda do prazo para a 
entrega de defesas e de processos, o que pode gerar a perda da causa – e um processo 

contra o advogado, pois a parte pode alegar negligência, e solicitar que pague o valor 
da causa. Ainda assim, o diretor sindical destaca que o número de profissionais do 
Direito que buscam essa segurança é baixo, se comparado a outras profissões.  

 
Atenção à franquia e aos prazos de pagamento dos seguros profissionais 

Dias lembra que em caso de sinistro é necessário pagar uma taxa de franquia, assim 
como acontece em seguros de automóveis. O especialista também alerta que o seguro 
pode demorar um pouco mais para ser avaliado: “Não basta fazer uma vistoria e bater 

o martelo. São várias as perguntas feitas pelo corretor. Até que as respostas sejam 
analisadas, o tempo para ser formatada a proposta pode chegar a 15 dias”, informa.  

 
A personalização das coberturas é algo que pode encarecer a contratação. Como é um 
produto financeiro de responsabilidade civil, o cliente pode optar por ter cobertura, 

por exemplo, de: despesas jurídicas, falha humana, acidente no escritório/consultório, 
imperícia, imprudência e pagamento de danos materiais e morais.  

 
Crescimento 
Seguros Profissionais crescem 120% em quatro anos no Paraná. Valor pago às 

seguradoras pulou de R$ 14 milhões em 2013 para R$ 31 milhões em 2016.  
Seguros Profissionais no Paraná, em milhões de reais 

 
Fonte: Susep. Infografia: Gazeta do Povo 
 

Consumo de energia cresceu 2,2% em fevereiro, diz ONS 

24/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O consumo nacional de energia cresceu 2,2% em fevereiro, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, segundo informou nesta quinta (23) o ONS (Operador 

Nacional do Sistema Elétrico). De acordo com a entidade responsável pela gestão do 
sistema, o crescimento é impactado por uma melhora no cenário econômico do país. 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/494023/consumo-de-energia-cresceu-22-em-fevereiro-diz-ons


"Com a melhoria da confiança da indústria, em resposta à desaceleração das taxas 
negativas apresentadas por alguns indicadores como a melhoria da credibilidade 
econômica e elevação dos preços das commodities, já se observa, ainda que tímidos, 

efeitos positivos na carga de energia", escreveram os técnicos do ONS no Boletim 
Mensal de Carga Mensal distribuído nesta quinta.  

 
Desconsiderando efeitos pontuais, como o número de dias e as altas temperaturas, 

disse o órgão, o aumento com relação a fevereiro do ano passado foi de 2,1%. Na 
comparação com janeiro de 2017, houve alta de 2,3%, e no acumulado de 12 meses, 
o crescimento é de 1,4%.  

 
De acordo com o ONS, a carga de energia (indicador que representa o consumo mais 

perdas) do sistema elétrico em fevereiro foi de 69.771 megawatts (MW) médios. 
Principal consumidor do país, o subsistema Sudeste/Centro Oeste registrou alta de 
1,7% com relação ao mesmo mês do ano anterior.  

 
O ONS vê efeitos das temperaturas e de "ligeira melhora de indicadores econômicos 

como a produção industrial", responsável por 35% do consumo das regiões. 
Considerando apenas os efeitos econômicos, o aumento foi de 1,6%. Em 12 meses, o 
consumo do subsistema cresceu 0,8%.  

 
O maior crescimento foi verificado no Sul, de 4,5% na comparação com fevereiro de 

2016. Mas, nesse caso, há grande influência das altas temperaturas, sendo que a 
variação ajustada, que expurga esse fator, é de 3,7%.  
 

No Nordeste, o consumo de energia cresceu 3,3%. Já no Norte, houve queda de 0,4%, 
como consequência ainda da baixa atividade de indústrias eletrointensivas na região.  

 

Investimentos em tissue e gestão eficiente movimentam fornecedores 

24/03/2017 – Fonte: DCI 

  
Mesmo com um ciclo de expansão de fábricas já em andamento, empresas 

preveem que as indústrias vão encomendar novas máquinas, equipamentos 
e serviços de consultorias do setor  

 

 
 
A indústria de papel e celulose continua movimentando o mercado de serviços e 

máquinas, dizem fornecedores. De acordo com eles, os investimentos em expansão 
de plantas e também no segmento de tissue (papel higiênico, absorvente, fraldas) são 
os que mais têm demandado.  

 
"Certamente não veremos um número grande de novas máquinas surgindo no 

mercado este ano, porque há uma disciplina de investimentos desse setor para evitar 
a sobreoferta. Mas devemos ter alguns bens de capital novos", afirma o gerente de 
estudos econômicos da consultoria Pöyry, Manoel Neves.  

 

http://www.dci.com.br/industria/investimentos-em-tissue-e-gestao-eficiente-movimentam-fornecedores-id614112.html
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/3/tukis240655.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/3/tukis240655.jpg
http://www.dci.com.br/imagens/fotos/2017/3/tukis240655.jpg


Além de fornecedor de estudos sobre o setor, a Pöyry oferece serviços como o 
gerenciamento de construções, planejamento e projetos de melhoria operacional e 
eficiência energética. 

 
Segundo o consultor, até duas novas máquinas para tissue podem ser adquiridas ainda 

em 2017, sendo esse um dos segmentos da indústria de papel que mais tem se 
destacado nos últimos tempos. "Tissue ainda deve receber investimentos, porque 

mesmo em um ano de Produto Interno Bruto em queda, houve crescimento", 
acrescenta Neves. 
 

A Pöyry está com projetos de tissue na Suzano e, segundo o executivo, vários produtos 
de médio porte estão avaliando o potencial de expansão desse mercado. 

 
"Nos outros segmentos de papel, a Klabin tinha demonstrado interesse em começar a 
comprar novos equipamentos, como uma máquina nova de cartão, mas isso pode 

acontecer apenas em 2018 ou 2019. Por enquanto, isso está em compasso de espera", 
explica ele. 

 
Para Neves, a indústria de papel no Brasil continua com ociosidade em alta, com 
exceção das companhias que conseguem exportar a produção. Por isso, o objetivo 

principal este ano ainda é ocupar a capacidade ociosa. 
 

"Em embalagens, há uma recuperação lenta, como já era esperado. Mas, como 
algumas empresas sofreram bastante nos últimos anos, agora podem surgir 
oportunidades de consolidação no setor. No entanto, muitos desses ativos podem estar 

carregados com dívidas", conta o especialista. 
 

Na avaliação do executivo, embora movimentos de consolidação possam ocorrer no 
setor, dificilmente isso motivará investimentos em plantas antes da venda, na 
tentativa de melhorar o valor dos ativos. 

 
Já a ABB, fornecedora de equipamentos e serviços de energia, vê a necessidade da 

indústria de papel em aumentar a produtividade como uma oportunidade para ampliar 
a oferta de serviços. 
 

"Na produção de tissue, por exemplo, a fibra é a parte mais cara do processo para o 
papel de folha dupla. Pensando nisso, temos um sistema para a medição e o controle 

de qualidade do uso da matéria-prima na linha. Os nossos sistemas visam controlar 
ainda o consumo de energia, para extrair a maior lucratividade possível desse 
processo", comenta o diretor de Process Industries da ABB Brasil para a América do 

Sul, Fernando Oliveira. 
 

Commodity 
Para Oliveira, no segmento de celulose, o fim do ciclo de expansão das novas fábricas 

no Brasil também vai resultar na demanda por novos tipos de serviço. "A gestão de 
ativos nas plantas de celulose está crescendo, porque antes era feita a manutenção 
na parada das máquinas, mas agora a demanda é cada vez mais pelo monitoramento 

dos equipamentos e melhoria desse acompanhamento para minimizar essas paradas", 
afirma o diretor da ABB. 

 
Ele revela que a ABB desenvolveu algoritmos que permitem auxiliar na manutenção 
de equipamentos, para aumentar a vida útil das máquinas.  

 
"Estamos muito alinhados com a indústria 4.0 e o uso cada vez maior de dados nas 

fábricas", ressalta. 
 
O executivo vê ainda uma mudança no perfil dos ciclos de expansão da indústria de 

celulose no Brasil. "Esse mercado sempre foi muito cíclico com altas a cada três anos, 



mas o que vemos agora é que esse ciclo começa a se estreitar com o crescimento da 
demanda global por celulose", avalia. 
 

Segundo o consultor da Pöyry, a demanda por estudos sobre a viabilidade de novas 
plantas de celulose sempre existe, mas ele lembra que o Brasil está concluindo um 

ciclo importante de expansão da capacidade produtiva da polpa. "É óbvio que não dá 
para fazer uma nova fábrica todo ano, mas o Brasil continuará sendo um celeiro para 

a produção de celulose", diz Neves. 
 

Honda terá dois novos compactos para encarar os campeões de venda 

24/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
  

A Honda está disposta a investir pesado no segmento de carros compactos no Brasil, 
inclusive com um hatch e um sedã para brigar em volume de vendas com os 
tradicionais modelos do mercado. 

 
A montadora japonesa desenvolve uma nova plataforma para automóveis de olho nos 

mercados emergentes da Ásia e da América do Sul. A informação é do site indiano 
Economic Times, em entrevista com Noriake Abe, chefe de operações da marca para 
a Ásia e Oceania. No pacote está também um novo utilitário. 

 
A futura plataforma seria usada na próxima geração do subcompacto Brio e seu sedã 

Amaze, modelos com forte apelo urbano e com mais chances de desembarcarem no 
país. 
 

A dupla já esteve nos planos da fabricante para entrar nos segmentos de maior volume 
de vendas em países como Brasil. Se a vinda se concretizar, os modelos teriam uma 

pegada mais 'premium' do que a linha atual comercializada na Europa e Ásia. 
 
Segundo Abe, o desenvolvimento da nova plataforma deve levar de três a quatro anos 

para ficar pronta e deve ser usada também para as próximas gerações de Fit, City e 
HR-V - os dois primeiros já vendidos na Índia e o utilitário com possibilidade de estrear 

por lá em breve. 
 
O projeto terá a assinatura das equipes de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, 

Índia, Japão e Tailândia. Em 2014, a Honda inaugurou um centro de desenvolvimento 
em Sumaré (SP), responsável pela criação do WR-V, recém-lançado em solo nacional 

e que é produzido também na Índia. 
 
Enquanto o hatch e o sedã mais baratos não chegam, a Honda mantém o cronograma 

de lançamentos para 2017 no Brasil. Depois do inédito WR-V, será a vez de apresentar 
a reestilização do sedã médio-compacto City. 

 
A novidade seguirá as mesmas linhas que já estrearam na Ásia no ano passado, dentro 

da estratégia da marca em trabalhar apenas com carros globais, ou seja, as mudanças 
serão as mesmas nos diferentes mercados do mundo. 
 

City e CR-V mudam neste ano 
Até o fim deste ano será a vez da nova geração do CR-V, apresentada no fim de 2016 

e já vendida lá fora. Por aqui, a linha anterior é vendida quase que no anonimato e 
apenas na versão mais cara, a EXL, por R$ 148 mil. 
 

A expectativa de emplacamento da novo CR-V não será muito diferente do 
desempenho atual, que é bem tímido.  

 
O SUV?deixará de ser importado do México, uma vez que a Honda encerrou a produção 
do modelo por lá. Passará a vir dos EUA, fora da cota de isenção do imposto de 

importação que existia para carros mexicanos. 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=honda-tera-dois-novos-compactos-encarar-os-campeo&secao=economia-negocios-financas
https://www.google.com/url?q=http://www.tribunapr.com.br/noticias/automoveis/conheca-o-wr-v-suv-compacto-da-honda-que-chega-em-marco/&sa=U&ved=0ahUKEwj83qK9z-zSAhXLLyYKHVQZCoQQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFa0ECDZj99eiWwL8RS2YuqY4eu3w


Dekra cresce na crise com a missão alavancar concessionárias 

24/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

A alemã Dekra está no Brasil há 30 anos, mas nos últimos dois resolveu pisar fundo 
para acelerar os negócios localmente. A empresa é famosa por serviços de vistoria de 

carros – prestado a seguradoras e locadoras, por exemplo.  
 

A grande oportunidade que a empresa enxerga no mercado nacional, no entanto, está 
em outro setor: nas concessionárias. A divisão de negócios de consultoria, responsável 
por essa atuação, chegou ao Brasil só em 2013 com a tarefa de implementar ações 

para melhorar a performance dos distribuidores no mercado.  
 

Impactadas fortemente pela crise de vendas de veículos novos, as empresas do 
segmento buscam maneiras de melhorar as receitas. É justamente nessa tarefa que a 
Dekra garante que pode ajudar.  

 
“Somos parceiros globais do setor da distribuição. Oferecemos serviços para melhorar 

a performance e a rentabilidade das concessionárias”, conta Miguel Silveira, diretor da 
divisão automotiva da companhia.  
 

Ao lado dos Estados Unidos e da China, ele conta que o Brasil é o grande alvo do plano 
estratégico da companhia para os próximos anos. As Américas têm atualmente 

participação de 4% nos negócios globais da empresa.  
 
O objetivo é elevar este número para 10% até 2020. “Queremos aumentar a carteira 

de clientes, buscar volumes”, diz, entregando que a Dekra já presta serviços para as 
redes da Volkswagen, da Renault, da Audi, da Posche e da BMW no Brasil. 

Globalmente, a companhia já atendeu todas as montadoras possíveis, conta Silveira.  
 
A ambição para o mercado local é grande. Em 2016 o faturamento da divisão 

automotiva da Dekra cresceu 16% no mundo. No Brasil este avanço foi de 18%. Este 
ano o objetivo é nada menos do que dobrar as receitas com o segmento no país, com 

evolução de 50%. “Estamos desenvolvendo negócio com investimento em sistemas, 
em tecnologia e, principalmente, em pessoas”, conta. São 300 funcionários diretos no 
Brasil e 2,5 mil indiretos, considerando todas as áreas da empresa. 

 
BRASIL PERCEBEU IMPORTÂNCIA DOS SEMINOVOS E DO PÓS-VENDA  

O interesse da Dekra de crescer no Brasil é proporcional à necessidade das 
concessionárias de melhorar suas operações para contornar a crise. “O Brasil teve 10 
anos de crescimento das vendas de veículos novos. A rede garantia negócios sem 

esforço muito grande”, diz Silveira.  
 

Ele lembra que, com a contração da demanda por novos, as empresas enfim 
despertaram para a necessidade de fazer com que toda a operação funcione bem, 

incluindo os departamentos de serviços e de pós-venda. “Dá para ganhar muito 
dinheiro vendendo carro usado. Em mercados maduros, como a Europa, percebemos 
isso há 20 anos. O Brasil começou a despertar para este aspecto agora.”  

 
Para ele, as montadoras e distribuidores oficiais estão perdendo grande oportunidade 

ao deixar essa fatia do mercado para lojistas. “Em muitas marcas o cliente é bem 
atendido ao comprar um carro novo de R$ 40 mil, mas tratado sem qualquer cuidado 
quando compra um seminovo de R$ 120 mil, que traz margem muito melhor”, conta.  

 
Para evitar este tipo de desequilíbrio, a companhia desenvolveu um projeto de 

seminovos para uma de suas clientes. Silveira prefere não revelar o nome da 
companhia.  
 

Inicialmente a Dekra trabalhou com 40 grupos de distribuição ligados à marca. Ele 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25519/dekra-cresce-na-crise-com-a-missao-alavancar-concessionarias


aponta que, ainda que não esteja em toda a rede, a iniciativa já mostrou clara redução 
dos estoques de veículos usados, com aumento de 12% nas vendas, melhorou a taxa 
de captação e garantiu margens mais interessantes – subiram de 7% para 10%. Como 

efeito colateral, a empresa identificou leve crescimento na demanda por carros zero 
quilômetro. 

 
A companhia desenvolve iniciativa do gênero para a BMW no Brasil, mas voltada ao 

pós-venda. A Dekra é parceira global da montadora há 50 anos e localizou um 
programa formulado para otimizar e alavancar área de funilaria e pintura da rede. “Há 
coisas específicas da marca, como o uso de aço e alumínio combinados na corroceria.  

 
Fizemos auditoria das concessionárias e desenvolvemos conceito com plano de 

treinamento de 120 horas para que elas se adaptassem aos padrões globais.” Silveira 
diz que, com isso, as concessionárias passaram a deter conhecimento exclusivo sobre 
os carros da marca, superior ao oferecido pela rede independente.  

 
Por enquanto, a iniciativa foi desenvolvida em apenas algumas lojas. Os resultados, 

diz, compensam o investimento elevado, que é recuperado em 17 meses, assegura. 
“Melhorou em 12% o faturamento, em 7% a passagem de clientes e em 67% o 
aproveitamento de mercado, que são os serviços que não eram feitos na 

concessionária e passaram a ser”, diz. Segundo Silveira, o resultado é bom para a 
montadora, para a concessionária e, claro, para o cliente. 

 

Lucro líquido da Fras-le avança 23% em 2016 

24/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A fabricante de produtos de fricção Fras-le apurou aumento de 23% no lucro líquido 

obtido em 2016 na comparação com o anterior, passando de R$ 52,2 milhões para R$ 
64,3 milhões, informa em comunicado divulgado na quinta-feira, 23. A margem líquida 

encerrou o período em 7,9%, aumento de 1,9 ponto porcentual na mesma base de 
comparação.  
 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos e depreciação de ativos) teve leve aumento 
de 1%, para R$ 123,7 milhões, com margem de 15,2%, sendo 1,2 pontos porcentuais 

a mais do que no ano anterior, uma das melhores para a empresa nos últimos anos. 
O Ebitda apresentou, portanto, um crescimento médio anual de 9,6% nos últimos 

cinco anos.  
 
“Contrariamos a corrente negativa e nos prepararmos para garantir um bom espaço 

num novo ciclo de crescimento”, afirma o diretor-presidente da Fras-le, Sergio Lisbão 
Moreira de Carvalho, que assumiu o cargo agora em março. “A saída é a busca de 

competitividade e produtividade nos mercados interno e externo, mesmo diante de 
um real mais valorizado”, completou o executivo. 
 

Já o lucro bruto teve queda de 9,2% sobre 2015 ao encerrar 2016 com R$ 232 milhões, 
embora tenha apresentado elevação média anual de 8,3%, considerando também os 

últimos cinco anos. O faturamento líquido da Fras-le também foi menor em 2016, 
chegando a R$ 812,7 milhões, 7,1% abaixo dos R$ 875 milhões de um ano antes, 
devido à redução da demanda no Brasil principalmente no mercado OEM. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25518/lucro-liquido-da-fras-le-avanca-23-em-2016


As exportações a partir do Brasil somaram US$ 79,6 milhões em 2016, evolução de 
8% sobre 2015, apesar da menor demanda de materiais de fricção na região do Nafta.  
 

Na somatória das exportações com as vendas por meio das filiais que operam em 
outros países, o faturamento chegou a US$ 126,8 milhões, queda de 6,2% no 

comparativo anual, refletindo as vendas menores nos Estados Unidos e na China.  
 

 
Este cenário foi levemente compensado pelo fim dos bloqueios alfandegários no 
mercado sul-americano e pelo crescimento das vendas em algumas regiões como 

Europa, África e Américas do Sul e Central. 
 

BMW começa a vender novo Série 5 em maio 

24/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A BMW confirmou para maio a chegada ao Brasil do novo Série 5, apresentado em 
janeiro passado no Salão de Detroit, nos Estados Unidos.  

 
O sedã será vendido aqui em duas versões, 530i M Sport, de R$ 314.950, e 540i M 

Sport, de R$ 399.950. Agora na sétima geração, o modelo está mais leve e mais 
equipado, com novas tecnologias de assistência ao motorista e grande suporte em 
condições críticas de dirigibilidade ou congestionamentos na cidade ou na estrada. 

 
O novo sedã recebeu câmeras e sensores que monitoram a área externa ao seu redor. 

A conectividade, segundo a BMW, é outro ponto de destaque do carro. A linha de sedãs 
Série 5 surgiu em 1972 e acumula cerca de 8 milhões de unidades vendidas desde 
então.  

 

Vendas da Chrysler recuaram 25% em 2016 

24/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

Um estudo da Focus 2 Move informa que as vendas globais da Chrysler em 2016 

somaram 274 mil unidades, anotando queda de 25,3% em relação aos 367 mil veículos 
de 2015. Entre 2010 e 2016 o aumento no volume total foi de apenas 39 mil unidades.  

 
Sua taxa de crescimento anual no período foi de 2,8%, enquanto a indústria cresceu 
4,6%. A marca desabou em 2016 após um crescimento contínuo entre 2010 e 2015. 

De acordo com a Focus 2 Move, o frágil planejamento de produtos coloca em jogo a 
sobrevivência da Chrysler nos próximos cinco anos.  

 
Entre 2010 e 2016 a marca caiu três degraus no ranking mundial das montadoras e 
ocupa a 53ª colocação. A distribuição regional confirmou em 2016 a excessiva 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25517/bmw-comeca-a-vender-novo-serie-5-em-maio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25516/vendas-da-chrysler-recuaram-25-em-2016


concentração de vendas na América, 97,6%, superior aos 95,6% registrados em 2010. 
Parece que a FCA decidiu focar as vendas nessa região, limitando a possibilidade de 
crescimento.  

 
De acordo com o relatório da Focus 2 Move, os Estados Unidos concentraram 87,4% 

do volume total em 2016, ante 84,1% em 2010. O Canadá passou para 5,9%. Eram 
5,4% em 2010.  

 

Nissan terá novo presidente no Brasil 
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Marco Silva (esq.) e Guy Rodriguez assumem novos cargos na Nissan 

 
Após anunciar uma série de mudanças em vários cargos pelo mundo, a Nissan mexe 

com as posições de seus executivos também na América Latina. A partir de 1º de abril, 
a montadora terá novo presidente no Brasil: será o brasileiro Marco Silva. Ele substitui 
François Dossa, no cargo desde janeiro de 2013, que agora será designado para uma 

nova função dentro do grupo, ainda não divulgada. A troca de comando ainda não foi 
confirmada oficialmente pela empresa até esta quinta-feira, 23. 

 
Além de ser o novo presidente da montadora, Silva também acumulará seu cargo 
anterior, de vice-presidente e administração de finanças da Nissan na América Latina.  

 
Com mais de 20 anos no setor de finanças na indústria automotiva, Silva acumula em 

sua trajetória passagens por Venezuela, Coreia do Sul e China. Graduado em 
Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba (SP), tem pós-
graduação em Finanças e Auditoria pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação (INPG) 

e mestrado em controle financeiro pela FGV.  
 

Outra mudança importante na Nissan é a contratação de Guy Rodriguez, que deixará 
a Ford após 25 anos na empresa para assumir, também a partir de 1º de abril, a vice-
presidência de vendas e marketing da Nissan América Latina, com sede no México.  

 
O argentino veio para a unidade brasileira da Ford pela primeira vez em 2000, 

retornando apenas em julho de 2013, como diretor das operações de caminhões da 
marca na América do Sul, no lugar de Oswaldo Jardim. 

 
Menos de dois anos depois, em março de 2015, foi nomeado diretor de marketing, 
vendas e serviços para a divisão de automóveis da montadora no Brasil, seu último 

cargo antes de aceitar a nova função na Nissan. 
 

Rodriguez ficará baseado na Cidade do México e se reportará diretamente ao chairman 
da Nissan na América Latina, José Luis Valls. Ele sucederá a José Román, designado 
como novo presidente global da Datsun, uma das marcas do grupo Nissan, com sede 

no Japão. 
 

Alguns outros cargos na direção da Nissan no Brasil também passam por outras 
readequações. Um deles é José Luiz Vendramini, que desde março de 2016 comandava 
a área de pós-venda da montadora no País e assume agora a direção comercial.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25515/nissan-tera-novo-presidente-no-brasil


Mercedes quer turbinar Fleetboard em 40% 
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A Mercedes quer ampliar em 40% as vendas de seu sistema de gestão de frota e 
rastreamento Fleetboard, que em 2016 foi adotado em 2,3 mil caminhões. 

Atualmente, mais de 5 mil modelos Mercedes no Brasil utilizam o sistema. Para o 
diretor de peças e serviços Silvio Renan, a possibilidade de crescimento decore de uma 
mudança de atitude dos clientes, que agora veem como essenciais as ferramentas de 

gestão e os recursos de telemetria para gerir a frota e os motoristas. 
 

“Entre os benefícios se destaca a redução de até 15% nos custos operacionais, 
considerando consumo e manutenções, e também a maior disponibilidade da frota”, 
garante Renan.  

 
A geração atual do Fleetboard, lançada há um ano e meio, foi desenvolvida pela 

Mercedes no Brasil e obteve boa aceitação dos clientes. Ela é original de fábrica, 
integrada ao veículo e se baseia no conceito de telemetria da Fórmula 1, possibilitando 
maior controle e segurança nas operações de transporte.  

 
Todos os Actros, Axor e Atego já saem de fábrica com o módulo e antenas montados, 

o que simplifica o processo de ativação. Segundo a Mercedes, os preços são 
competitivos em relação aos praticados no mercado.  
 

O Fleetboard também é disponível para ônibus. Seu sistema de telemática utiliza os 
recursos da informática, da internet e da telefonia móvel para gerir a frota, os 

motoristas e auxiliar na segurança do veículo e da carga por causa das funções de 
rastreamento e bloqueio. 
 

“Gostamos de saber tudo sobre o caminhão. Por onde anda, como está a manutenção, 
o consumo e todos os desgastes. Com esse sistema acompanhamos toda a frota”, 

afirma o diretor da Coli Transportes, Marcos Coli. 
 
Com o Fleetboard é possível observar o estilo de direção de cada motorista e obter 

relatórios com indicação de pontos de melhoria, o que resulta em economia com 
combustível, lubrificantes, filtros, freios e redução do risco de acidentes.  

 
Outro dado importante fornecido é a visualização das pausas durante a viagem. Isso 

permite verificar se o motorista está cumprindo a jornada de trabalho conforme a nova 
legislação. O sistema oferece mais vantagens, como o diagnóstico remoto de falhas e 
a manutenção preventiva.  
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