
 

 

28 DE MARÇO DE 2017 

Terça-feira 

 CNI APRESENTA AGENDA LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA 2017 NESTA TERÇA-FEIRA 

(28), ÀS 12H30 

 PARCERIA ENTRE CNI, IEL, SEBRAE E MICROSOFT VAI ESTIMULAR INOVAÇÃO EM 

EMPRESAS BRASILEIRAS 

 CENTRAIS SINDICAIS MARCAM NOVA PARALISAÇÃO PARA 28 DE ABRIL 

 PAULO PAIM DIZ QUE TERCEIRIZAÇÃO NÃO GERA EMPREGOS E REDUZ SALÁRIOS 

 RANDOLFE QUESTIONA NO STF LEGALIDADE DA APROVAÇÃO DE PROJETO DA 

TERCEIRIZAÇÃO 

 TEMER DESISTE DE TERCEIRIZAÇÃO BRANDA E OPTA POR PROJETO DA CÂMARA 

 TERCEIRIZAÇÃO MELHORA SEGURANÇA E COMPETITIVIDADE, DIZEM EMPRESAS 

 AÇÕES NA JUSTIÇA DEVEM CONTINUAR COM A TERCEIRIZAÇÃO 

 RECEITA DIZ QUE AVALIA IMPACTO DA TERCEIRIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DE 

IMPOSTOS 

 PARA GM, A COMPETITIVIDADE DO BRASIL DEPENDE DE REFORMAS, DIZ MINISTRO 

 ENTIDADES PATRONAIS: REFORMA PACIFICA RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 EMPRESAS ESPERAM AUMENTO DO LUCRO E DO FATURAMENTO NOS PRÓXIMOS 

MESES 

 COMISSÃO DA REFORMA TRABALHISTA TEM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA TARDE 

 MAIA DIZ QUE CÂMARA DEVE APROVAR REFORMA TRABALHISTA NA PRIMEIRA 

QUINZENA DE ABRIL 

 REFORMA TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO SÃO CRITICADAS NO RS 

 REFORMA TRABALHISTA PODE GERAR SEGURANÇA 

 MUDAR A PREVIDÊNCIA BENEFICIA OS POBRES, DIZEM ECONOMISTAS DO GOVERNO 

 ALTA DE IMPOSTOS TERÁ DE VIR NA DOSE CERTA PARA NÃO MATAR RETOMADA DA 

ECONOMIA 

 SKAF SE REÚNE COM MEIRELLES E DEFENDE QUE NÃO HAJA AUMENTO DE IMPOSTOS 
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 MEIRELLES: ANÚNCIO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESA E ALTA DE IMPOSTO 

SAIRÁ ATÉ 4ª 

 CONTRA AUMENTO DE IMPOSTOS, CNI DIZ QUE IRÁ PROTESTAR 

 EURASIA: POSSÍVEL ALTA DE IMPOSTOS PODE RENDER R$ 20 BI PARA GOVERNO 

 COM DADOS ECONÔMICOS EM TRAJETÓRIA POSITIVA, ARRECADAÇÃO TERÁ ALTA, 

DIZ RECEITA 

 MALAQUIAS: MELHORA DA ATIVIDADE JÁ COMEÇA A SE REFLETIR NA ARRECADAÇÃO 

 REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (FINAL) 

 EDITORIAL: CRESCIMENTO E EMPREGO 

 SOB RISCO DE CASSAÇÃO, DEFESA DE TEMER NO TSE CRITICA “PRESSA” DE 

RELATOR 

 40% DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA SANEPAR NÃO CHEGA ÀS CASAS DOS 

CURITIBANOS 

 INCC-M FICA EM 0,36% EM MARÇO ANTE 0,53% EM FEVEREIRO, REVELA FGV 

 IPC-FIPE ACELERA LEVEMENTE E REGISTRA ALTA DE 0,06% NA 3ª 

QUADRISSEMANA DE MARÇO 

 NOVO PRESIDENTE DA VALE TEM PERFIL DISCRETO E DIRETO 

 EVIDÊNCIA SUGERE RETOMADA GRADUAL DA ATIVIDADE AO LONGO DE 2017, DIZ 

ILAN 

 CONFIANÇA DO CLIENTE TEM MAIOR NÍVEL DESDE 2014 

 PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS AUMENTA EM 

FEVEREIRO 

 POLÍTICA ECONÔMICA MUDOU DE DIREÇÃO E REFORMAS JÁ MOSTRAM RESULTADOS, 

DIZ ILAN 

 TAXAS DE JUROS REAIS TAMBÉM ESTÃO EM QUEDA, DIZ ILAN 

 ARRECADAÇÃO COM ROYALTIES TEVE ALTA REAL DE 71,6% E SOMOU R$ 6,562 BI 

NO BIMESTRE 

 ALTA DE IMPOSTO NÃO INCLUIRÁ IOF SOBRE CÂMBIO, DIZ SECRETÁRIO DA 

FAZENDA 

 SUPERÁVIT DA BALANÇA NA 4ª SEMANA DE MARÇO FOI DE US$ 1,602 BILHÃO 

 ESTOQUE DO TESOURO DIRETO CRESCE 3% EM FEVEREIRO E CHEGA A R$ 42,9 

BILHÕES 

 CENÁRIO MUNDIAL É INCERTO EM CONTEXTO DE RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE, DIZ 

ILAN 

 MOURA: NÃO HÁ CONSENSO EM PRAZO PARA ESTADOS FAZEREM REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 GOVERNO DISCUTE COM LÍDERES POSSÍVEL JUDICIALIZAÇÃO DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 
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 COMISSÃO DISCUTE IMPACTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA ECONOMIA 

BRASILEIRA 

 GM FALA EM RETOMAR INVESTIMENTO A TEMER 

 BMW DESTINOU R$ 5 MILHÕES AO PÓS-VENDA NO BRASIL 

 VW ALCANÇA 1,5 MILHÃO DE VOYAGE PRODUZIDOS 

 PÓSITRON VÊ NOVA ALTA DAS VENDAS DE RASTREAMENTO COM SEGURO EM 2017 

 CRISE APROFUNDA PREJUÍZO DA RANDON EM 2016 

 APÓS ACIDENTE, UBER SUSPENDE TESTES COM AUTÔNOMOS NOS EUA 

 GM CONFIRMA NOVO SUV EQUINOX NO BRASIL 

 WABCO INVESTE € 25 MILHÕES EM NOVO CENTRO DE INOVAÇÃO EM HANOVER 

 KIA BONGO 2018 FEITO NO URUGUAI CHEGA À REDE 

 

 
 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN   

 

 

CNI apresenta Agenda Legislativa da Indústria 2017 nesta terça-feira (28), 

às 12h30 

28/03/2017 – Fonte: CNI 
 
Solenidade de lançamento da Agenda contará com a presença do presidente 

da CNI, Robson Braga de Andrade; da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
e do Senado, Eunício Oliveira 

 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, 
apresentará na terça-feira (28), às 12h30, a Agenda Legislativa da Indústria 2017. A 

cerimônia ocorrerá na sede da CNI, em Brasília, e contará com a presença de 
representantes da indústria, deputados e senadores. Os presidentes da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), 
participarão da solenidade. 
 

Com a 22ª edição da Agenda Legislativa, a CNI reforça o caráter transparente e 
qualificado da pauta de prioridades do setor industrial para o país. Neste ano, o 

documento reúne 131 proposições em tramitação no Congresso Nacional que têm 
impacto sobre a economia e a atividade industrial. Entre as propostas, 16 são 

consideradas prioritárias, como as reformas política, tributária e da Previdência. A 
Agenda oferece um resumo de cada projeto e a posição da indústria sobre o tema. 
 

CÂMBIO 

EM 28/03/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,128 3,129 

Euro 3,395 3,396 
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SAIBA MAIS 
Evento: lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2017 
Data e horário: terça-feira, 28 de março, às 12h30 

Local: sede da CNI, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto 
Simonsen – Brasília (DF). 

 

Parceria entre CNI, IEL, Sebrae e Microsoft vai estimular inovação em 
empresas brasileiras 

28/03/2017 – Fonte: CNI 
 

Convênio, assinado na última reunião da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI), fortalece ecossistema inovador do país. Juntas, as 

instituições vão promover a integração dos empreendedores iniciantes e das 
empresas inovadoras nas cadeias de grandes empreendimentos, elaborar 
estudos e eventos 

 

 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmaram parceria com a 
Microsoft para fortalecer o ecossistema empreendedor de inovação brasileiro, 

estimular o desenvolvimento de empresas iniciantes de base tecnológica (startups 
digitais) e empresas de alto potencial de crescimento (scale-ups). 

 
As instituições assinaram um convênio de cooperação geral, válido por dois anos, para 
identificar sinergias, convergências de atuação, compartilhar conteúdos e desenvolver 

propostas conjuntas ao aprimoramento de políticas de inovação e públicas em prol da 
consolidação desse segmento empresarial no país. 

 
Juntas, as instituições vão promover a integração dos empreendedores iniciantes e 

das empresas inovadoras nas cadeias de grandes empreendimentos, elaborar estudos 
e eventos que contribuam para estimular a geração de modelos de negócios de 
potencial inovador ou que promovam a internacionalização das startups e scale-ups e 

promover o intercâmbio de informações no que diz respeito à promoção de cultura e 
práticas para acesso a recursos de capital de risco. 

 
FOMENTO À INOVAÇÃO - A CNI e o IEL aparecem como importantes atores do 
ecossistema brasileiro de startups e têm trabalhado fortemente para estimular o 

crescimento dessas empresas por meio de eventos que possibilitem conexões de 
mercado e por apoio a Fundos de Investimento e Editais de Inovação voltados à 

transformação de ideias em negócios para a indústria. “A agenda de inovação é 
fundamental para o país e esta parceria potencializará os nossos esforços em melhorar 
o ambiente e a cultura de inovação nas empresas brasileiras”, afirma o presidente da 

CNI, Robson Braga de Andrade. 
 

De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a evolução 
tecnológica tem possibilitado o surgimento de novos modelos e alternativas de 
negócios e as startups digitais aparecem como importantes motores do crescimento 

dessa nova economia. “Esse novo modelo é um dos responsáveis pela explosão do 
empreendedorismo no mundo e é preciso viabilizar uma grande rede centrada em 

inovação para estimular e potencializar novas conexões”, afirma. “O Sebrae é um dos 
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conectores desse ecossistema e atende e acompanha cerca de 1,2 mil startups em 
todo o Brasil com ações de capacitação, inovação e mercado”, completa. 
 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS - A Microsoft possui uma série de programas para dar 
suporte ao empreendedorismo no Brasil, como o Fundo BR Startups, que já captou R$ 

22 milhões para investir em startups com faturamento entre R$ 120 mil e R$ 5 
milhões, e o Instituto Innovaction, entidade sem fins lucrativos, que apoia a 

transformação de ideias inovadoras em empresas reais (startups).  
 
Por meio do acordo com o Sebrae, a empresa vai oferecer acesso gratuito a tecnologias 

com o programa Bizspark, que ajuda as startups a consolidarem as suas estruturas de 
TI, de modo que ganhem produtividade.  

 
Também irá colocar à disposição do Sebrae e da CNI estas duas iniciativas de fomento 
ao ecossistema de empreendedorismo no Brasil (Fundo BR Startups e o Instituto 

InnovAction) para possibilitar a troca de experiências entre os profissionais de ambas 
as organizações. 

 
O COO da Microsoft Participações, Franklin Luzes, explica que o grande desafio é fazer 
com que ideias inovadoras se tornem empresas de fato.  

 
“Queremos disseminar a cultura empreendedora e dar o suporte necessário para que 

bons projetos possam prosperar. Nossa expectativa com a parceria é ver nascer 
empreendimentos inovadores que desenvolvam soluções que enderecem problemas 
reais e que ganhem escala rapidamente”, afirma o COO da Microsoft Participações 

Franklin Luzes. 
 

Centrais sindicais marcam nova paralisação para 28 de abril 

28/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

As centrais sindicais pretendem fazer uma paralisação geral no dia 28 de abril em 
protesto contra a reforma da Previdência, mudanças na legislação trabalhista e o 

projeto de terceirização aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada.  
 
A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (27) após reunião em São Paulo na sede 

da União Geral dos Trabalhadores (UGT). Além da entidade, participaram do encontro 
a CTB, a CSB, a Nova Central, a Força Sindical, a CUT, a Intersindical, a CSP-Conlutas 

e a CGTB.  
 
"Em nossa opinião, trata-se do desmonte da Previdência Pública e da retirada dos 

direitos trabalhistas garantidos pela CLT. Por isso, conclamamos todos, neste dia, a 
demonstrarem o seu descontentamento, ajudando a paralisar o Brasil", escrevem, em 

nota conjunta.  
 
Parte das entidades estaria disposta a diminuir a resistência às propostas de reforma 

em troca de ajuda do governo para retomar a cobrança da contribuição assistencial 
(taxa paga por trabalhadores para financiar a atividade dos sindicatos), conforme 

reportagem da Folha publicada neste sábado (25).  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1870261-centrais-sindicais-marcam-nova-paralisacao-para-28-de-abril.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869429-pedidos-de-aposentadoria-disparam-antes-da-reforma-da-previdencia.shtml
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Em 15 de março, as centrais sindicais e movimentos sociais, como o MST (Movimento 
dos Trabalhadores sem terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), 
organizaram um dia de paralisação e protestos em diversas cidades do país contra a 

reforma da Previdência e o governo do presidente Michel Temer.  
 

Na ocasião, as centrais se dividiram. Apesar de todas terem participado das 
paralisações, UGT e Força Sindical não participaram do protesto na avenida Paulista 

para não "fortalecer o PT", segundo a Folha apurou. O ex-presidente Lula fez um 
discurso ao final da manifestação.  
 

Paulo Paim diz que terceirização não gera empregos e reduz salários 

28/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 

 

 
O senador Paulo Paim (PT-RS) criticou o argumento de que a terceirização gera 
empregos. Segundo ele, o que gera emprego são as necessidades do mercado. Paim 

defendeu a regulamentação dos trabalhadores que já são terceirizados, em vez da 
possibilidade irrestrita de terceirização. 

 
O senador afirmou ainda que, se a proposta aprovada na Câmara dos Deputados for 
sancionada, os trabalhadores serão demitidos e recontratados com salários menores. 

Já o lucro, disse o senador,  irá apenas para os donos da empresa matriz e da empresa 
que terceiriza mão de obra. O senador citou caso ocorrido no México em que houve 

prejuízos para os trabalhadores do setor bancário. 
 
- Houve caso, no México, de 50 mil trabalhadores do setor bancário serem todos 

demitidos e recontratados por uma terceirizada com 40% do salário. Aqui no Brasil 
não é diferente. Eu acho que é mais cruel do que lá o que acontece aqui - disse o 

senador. 
 
Reforma da previdência 

Paulo Paim criticou pontos da reforma da Previdência em análise na Câmara dos 
Deputados. Ele lembrou que outros países, ao mudarem as regras de aposentadoria, 

adotaram fórmulas de transição na idade mínima e no tempo de contribuição. 
 
O senador lamentou a discrepância que haverá na aposentadoria dos servidores 

públicos federais e na dos funcionários de estados e municípios. 
 

- Vamos ter no estado do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, uma professora na 
mesma função, com a mesma capacidade, o mesmo tempo de escola, uma se 
aposentando com 25 anos de contribuição, pois manteve a [aposentadoria] especial, 

e a outra 50 anos de contribuição porque não manteve a especial - disse o senador. 
 

O parlamentar acrescentou que o mesmo vai ocorrer na área de segurança publica, 
em que um policial civil poderá se aposentar com com 25 de contribuição nos estados, 

enquanto um policial federal terá que contribuir por 50 anos para a Previdência. Isso, 
em sua opinião, "desmonta todo o esquema de segurança no Brasil". 
 

Paim afirmou que a comissão parlamentar de inquérito da Previdência vai cumprir um 
papel importante, trazendo dados sobre dívidas bilionárias de grandes empresas. Para 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1866885-golpe-foi-para-acabar-com-conquistas-da-classe-trabalhadora-diz-lula-em-sp.shtml
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/27/paulo-paim-diz-que-terceirizacao-nao-gera-empregos-e-reduz-salarios


ele, a cobrança dessas dívidas vai dobrar os recursos da Previdência Social, sem a 
necessidade de mudança nas regras de aposentadoria. 
 

Randolfe questiona no STF legalidade da aprovação de projeto da 

terceirização 

28/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
 
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ingressou na sexta-feira (24) com um 
mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a aprovação do 

projeto de lei que regulamenta a terceirização (PL 4302/98), aprovado na quarta-feira 
(22) pela Câmara dos Deputados. 

 
O parlamentar questiona a constitucionalidade da votação da proposta, apresentada 
em 1998 pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. O Executivo, 

conforme Randolfe, pediu a retirada do projeto em 2003. Assim, a proposta aprovada 
seria ilegítima e ilegal na opinião do senador. 

 
O texto, que seguiu para a sanção presidencial, autoriza a terceirização em todas as 
áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas. 

 

Temer desiste de terceirização branda e opta por projeto da Câmara 

28/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

Sob pressão da base aliada e do setor empresarial, o presidente Michel Temer desistiu 
da aprovação de um projeto mais brando para regulamentar a terceirização no país.  
No final de semana, o peemedebista foi convencido a sancionar com vetos parciais a 

proposta aprovada na semana passada, criticada por integrantes do governo por ser 
"muito dura".  

 
Inicialmente, a ideia do presidente era fazer uma espécie de fusão entre as duas 
propostas, substituindo pontos exagerados da aprovada pela Câmara por trechos mais 

brandos da analisada pelo Senado.  
 

Com a insatisfação de deputados governistas, para os quais a alternativa seria uma 
espécie de "desprestígio público" à Câmara, o presidente recuou e costurou um acordo 
com o Senado.  

 
A proposta é que os pontos mais relevantes do texto sobre terceirização do Senado, 

como as salvaguardas aos trabalhadores, sejam incluídos no relatório da reforma 
trabalhista, preparado pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).  

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/27/randolfe-questiona-no-stf-legalidade-da-aprovacao-de-projeto-da-terceirizacao
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/27/randolfe-questiona-no-stf-legalidade-da-aprovacao-de-projeto-da-terceirizacao
http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/resultadoPesquisa?numero=4302&ano=1998&autor=&inteiroTeor=terceiriza%C3%A7%C3%A3o&emtramitacao=Todas&tipoproposicao=%5BPL+-+Projeto+de+Lei%5D&data=23/03/2017&page=false
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1870171-temer-desiste-de-terceirizacao-branda-e-opta-por-projeto-da-camara.shtml
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A inclusão tem sido negociada entre o relator e o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), que se reunirão na terça-feira (28) para discutir o tema.  
 

O discurso de auxiliares presidenciais é que a junção acelere a tramitação da reforma 
trabalhista no Congresso, o que será tratada como a próxima bandeira política do 

governo.  
 

Na semana passada, a sanção do texto da Câmara foi defendida também por 
empresários que jantaram com o presidente, na capital paulista.  
 

Em conversas reservadas, Temer demonstrava preocupação com as críticas à 
proposta. Nas palavras de um assessor presidencial, a proposta podia causar um 

"desgaste público" à imagem do presidente.  
 
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.  
 

Terceirização melhora segurança e competitividade, dizem empresas 

28/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 

A lei que altera as regras da terceirização aprovada na última quarta-feira pela Câmara 
traz segurança jurídica às empresas, melhora a competitividade delas e não ameaça 

os salários e o emprego. A avaliação é de associações empresariais e especialistas, 
que afirmam que as novas regras aumentarão a eficiência das companhias. 
 

A mudança na norma aprovada na última quarta-feira pela Câmara – e que agora 
depende da sanção do presidente Michel Temer – permite que sejam terceirizadas 

quaisquer atividades numa empresa. Também especifica melhor a responsabilidade 
judicial para problemas como a falta de pagamento, entre outras definições. 
 

Para gerente-executiva de relações de trabalho da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Sylvia Lorena, a regulamentação da terceirização é positiva porque, antes, esse 

tipo de atividade era orientado por uma jurisprudência da Justiça do Trabalho. Agora, 
com a lei, as empresas estarão mais seguras para usar esse recurso, que dá 
possibilidade de escolher quais das suas atividades vai fazer, e quais vai terceirizar. 

 
Dessa forma, é possível adaptar a produção de acordo com a necessidade, o que torna 

as empresas mais competitivas. “Se uma tecelagem decide lançar uma coleção com 
100 peças, e 40 delas tem um bordado especial, mas ela não tem bordadeiras nem 
máquina para bordar, ela pode contratar uma empresa para produzir isto”, explica 

Sylvia. Ela considera que não vai haver uma “corrida” das empresas em terceirizar, e 
que cada uma analisará em quais atividades fazem mais sentido atuar diretamente. 

 
Para Vander Morales, presidente do Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos das 

Empresas de Recursos e Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado), o projeto 
aprovado regulamenta a atividade e tira a dúvida sobre o que é atividade fim. 
 

“A preocupação é de que haveria terceirização generalizada. Não ocorreu no mundo 
inteiro e não vai acontecer aqui. Vão terceirizar o que não é estratégico”, diz. 

 
Outro benefício, segundo ele, é que traz mais segurança jurídica para as empresas 
trabalharem. “[Essa insegurança] Vinha gerando rompimentos de contratos e levava 

insegurança. Demitidos não tinham alternativas. Havia rompimento por falta de 
entendimento da atividade fim.” 

 
Inovação 
Uma vantagem nesse modelo, segundo o diretor-presidente do Sebrae, Guilherme Afif 

Domingos, é que ele permite que as empresas façam mais inovações, em vez de 

http://www.jornaisvirtuais.com.br/terceirizacao-melhora-seguranca-e-competitividade-dizem-empresas/


ficarem presas à burocracia, por normas feitas para outra realidade. “Inovação tem 
que ser em um ambiente muito diferente da legislação trabalhista do meio do século 
passado”, explica Afif.  Ele aponta que não haverá piora na condição dos trabalhadores 

porque as terceirizadoras deverão ter liberdade para prestar serviços para várias 
empresas. Dessa forma, a norma não seria utilizado para uma espécie de 

subcontratação. “Não foi mexido em nenhum direito trabalhista”, diz. 
 

A possibilidade de terceirizar a atividade fim (ou seja, a principal) é vista como um 
ponto positivo para vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), Ivo Dall’Acqua, por causa da 

flexibilidade na gestão que ela permite.  
 

Porém,  ele acredita que a tendência é que as empresas mantenham as atividades 
principais com ela por questão estratégica. “Normalmente, aquilo que a empresa tem 
necessidade contínua, porque passa a ser um patrimônio da qualidade da empresa”, 

diz. 
 

Empregos e salários 
Em relação aos salários e empregos, o  pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Holanda Barbosa Filho, considera que a 

mudança nas regras torna as empresas mais competitivas, o que é melhor para o 
emprego. Sobre o salário, a necessidade das próprias terceirizadoras em atender bem 

suas empresas clientes evitaria reduções. “Vai ser difícil para elas contratar um 
trabalhador bom pagando menos”, avalia. 
 

O professor do Insper Sérgio Firpo, acredita que a maior competição das empresas 
terceirizadoras em conseguir empresas clientes deverão torná-las especialistas. E com 

a possibilidade de atender várias empresas, haverá chances de que o trabalhador 
permaneça empregado por mais tempo do que se fosse contratado diretamente. “Se 
acabou a demanda em uma firma específica, a terceirizadora pode oferecer o serviço 

para outra empresa”, explica. 
 

Ações na Justiça devem continuar com a terceirização 

28/03/2017 – Fonte: Portal Contábil 
 

Se trabalho terceirizado comprovar vínculo com empresa contratante, Justiça 
pode dar ganho de causa para o trabalhador, de acordo com especialistas 

 
O projeto de lei da terceirização não deve evitar ações na Justiça de pedidos de vínculo 
do funcionário terceirizado com a empresa contratante. O que pode mudar, na visão 

de especialistas, é o argumento para a ação. 
 

Hoje, a Justiça do Trabalho leva em conta a terceirização da atividade fim. Mas, se 
com as novas regras o trabalhador terceirizado comprovar o vínculo com a empresa 

contratante da prestação do serviço, ou seja, que há subordinação e pessoalidade 
(como receber ordens e prestar contas à empresa), a Justiça pode seguir dando ganho 
de causa aos trabalhadores. 

 
“A empresa vai poder terceirizar a atividade fim de forma irrestrita, mas a gestão do 

terceiro terá de ser feita pela empresa que o contratou, e não pelo tomador do 
serviço”, afirma a professora do Departamento de Direito da PUC-SP, Carla Romar, 
advogada do Romar Massoni & Lobo Advogados. 

 
Para ela, há exageros do lado sindical e do empresarial em relação ao tema. “Não 

acredito que haverá uma terceirização generalizada, que acabará com a carteira 
assinada e, de outro lado, não entendo que os empregos vão aumentar”. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/acoes-na-justica-devem-continuar-com-terceirizacao/


Na opinião de Carla, muitas empresas vão optar por trocar parte da mão de obra CLT 
por mão de obra terceirizada, “mas será uma troca de seis por meia dúzia, não vai 
ampliar as contratações”. 

 
Um possível aumento de vagas, diz, “pode ocorrer porque vai ser uma mão de obra 

mais barata, mais precarizada, com menos direitos.” 
 

Mas a professora também avalia que, para muitas empresas, terceirizar não será 
vantagem porque ela não terá poder de mando. “E deixar na mão do terceirizado pode 
ser arriscado.” 

 
O sócio do escritório Mattos Filho, Sólon Cunha, ressalta que milhares de ações em 

andamento na Justiça vão ser julgadas tendo como base a Súmula 331 (que só 
reconhece a terceirização para a atividade meio). “A lei nova não é retroativa”. 
 

Ele considera uma “quebra de paradigma” o legislativo permitir a terceirização da 
atividade fim, que foi um critério criado por jurisprudência há 30 anos pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) 
 
Cunha afirma ser cedo para avaliar se o número de ações judiciais vai diminuir, mas 

diz ser importante as entidades patronais alertarem as empresas a no sentido de 
realizarem contratações de forma correta, sem precarização e falta de 

responsabilidade social. 
 
Já o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, acredita que a medida vai reduzir 

pendências jurídicas. 
 

“Acabar com essa falsa distinção entre atividade fim e atividade meio é positivo”.”Pode 
ocorrer (aumento de vagas) porque vai ser uma mão de obra mais barata, precarizada, 
com menos direitos”, disse Carla Romar, professora da PUC-SP. 

 
NAS MÃOS DE TEMER 

O presidente Michel Temer vai gastar todos os 15 dias de que dispõe para sancionar o 
projeto de terceirização aprovado pela Câmara na última quarta-feira (22/03). 
 

Espera que, neste período, o Senado aprove outro texto com regras mais brandas. O 
governo prefere o texto do Senado, que oferece mais salvaguardas ao trabalhador. 

 
Mas, se não passar a tempo, Temer vai sancionar o texto da Câmara porque considera 
que este, pelo menos, regulamenta de alguma maneira a terceirização, o que dá 

segurança jurídica para empregadores e trabalhadores. 
 

O setor de terceirização representa hoje 13 milhões de empregados sem qualquer 
garantia legal. 

 
O Planalto está incomodado com a saraivada de críticas que está sofrendo, 
principalmente dos sindicatos, por aplaudir a regulamentação do trabalho terceirizado. 

O governo considera a regulamentação uma vitória, uma vez que a proposta tramita 
no Congresso há quase 20 anos. 

 
O projeto do Senado apresenta alguns avanços em relação à proposta de 1998 
aprovada na Câmara. Estabelece, por exemplo, responsabilidade subsidiária e solidária 

das empresas contratantes em relação aos pagamentos dos direitos sociais do 
empregados. 

 
Se o Senado aprovar o texto e o enviar à Presidência dentro do prazo de 15 dias 
durante o qual o projeto da Câmara ficará à espera de sanção, o presidente Michel 



Temer deve fazer uma combinação de regras que existem nos dois projetos, dando 
preferência às propostas do Senado. 
 

“Se saírem as duas (propostas), acomodam-se as duas legislações. Veta umas coisas 
em uma e outras na segunda”, diz um interlocutor do presidente. 

 
Embora reconheça que poderá ser uma mescla draconiana, o governo iria sancionar 

os pontos que considera benéficos de um e de outro, que não sejam contraditórios. 
Assim, agradaria deputados e senadores e tentaria encontrar mais apoio dos 
sindicatos. 

 
De acordo com fontes do Planalto, o governo evitou entrar diretamente nas 

negociações para alterar o texto da Câmara porque “não quis gastar munição” 
negociando com os deputados. 
 

É que, a cada negociação, os parlamentares apresentam uma lista de pedidos e isso 
dificulta o atendimento já que o Planalto precisará “gastar muita munição” durante a 

votação do projeto da reforma da Previdência. 
 
ESTRATÉGIA 

Justamente por conta da Previdência, o Planalto já indicou que vai criar o Ministério 
do Saneamento. Mas sabe também que muitos outros pedidos terão de ser atendidos. 

Para não perder “bala da agulha” que precisará mais à frente, onde a negociação será 
“muito dura”, o Planalto preferiu deixar correr a votação na Câmara. 
 

Tanto que todas as três reuniões convocadas por Temer com parlamentares no 
Planalto, nos últimos dias, tiveram como pauta a Previdência. 

 
O resultado foi o placar apertado na votação da terceirização: 231 votos favoráveis, 
188 contrários e oito abstenções. 

 
Atendendo a pedido do Planalto, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-

RR), vai tentar votar, o quanto antes, o projeto que regulamenta a terceirização, sem 
as mudanças propostas pelo relator, Paulo Paim (PT-RS), que é contrário e vai tentar 
brecar a proposta. 

 
Apesar da pressa de Jucá, não é certo que a proposta do Senado seja aprovada a 

tempo. 
 
O Planalto já decidiu também que, se o projeto do Senado não for aprovado nestes 15 

dias, o governo vai apresentar as mudanças que considera necessárias para abrandar 
a terceirização na reforma trabalhista, que já está na Comissão Especial. 

 

Receita diz que avalia impacto da terceirização na arrecadação de impostos 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse a jornalistas nesta segunda-feira, 

27, que a instituição está avaliando o impacto da lei que permite a terceirização na 
arrecadação de impostos do governo.  

 
Ele reconheceu que poderá haver redução, especialmente das contribuições 
previdências, porque os salários de empregados terceirizados tendem a ser menores. 

Por outro lado, Rachid ressaltou que a terceirização “gera um dinamismo na 
economia”, que poderá ter impacto positivo na arrecadação, pois a expectativa é que 

aumentem as contratações.  
 
“Essa avaliação não pode ser só em termos de arrecadação, mas tem que ver toda a 

economia. Se você vai reduzir a despesa com contribuição previdenciária, as empresas 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/receita-diz-que-avalia-impacto-da-terceirizacao-na-arrecadacao-de-impostos/


pagarão mais impostos. Então tudo isso tem que ser avaliado neste contexto.”, disse 
ele a jornalistas. Na semana passada, a Câmara aprovou um projeto de 1998 que 
permite a terceirização irrestrita de todas as atividades de uma empresa e que agora 

está nas mãos do presidente Michel Temer para ser sancionado.  
 

Ao ser questionado sobre a alta de impostos que deve ser anunciada nesta terça-feira 
pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Rachid preferiu não comentar o tema. 

“Vamos esperar o anúncio. Estou indo para Brasília e vamos tratar destas questões 
ainda hoje”, disse ele em rápida entrevista.  
 

Na última quinta-feira, Meirelles foi taxativo durante uma entrevista ao SBT, afirmando 
que, para fazer face à parte do rombo de R$ 58,2 bilhões que garante o cumprimento 

da meta fiscal deste ano, o governo vai elevar tributos.  
 
O secretário da Receita participou de evento nesta segunda-feira do programa 

“Empreenda Fácil”, lançado no início do mês pela prefeitura de São Paulo em parceria 
com os governos estadual e federal para reduzir o tempo de abertura de empresas e 

estimular os negócios. O objetivo é reduzir, a partir de maio, o prazo de cerca de cem 
dias para sete dias. Até o junho de 2018, a meta é diminuir para cinco dias e depois 
para dois dias até dezembro do ano que vem.  

 
No encontro, também estavam presentes os participantes da pesquisa “Doing 

Business”, do Banco Mundial. O objetivo do evento foi mostrar o Programa Empreenda 
Fácil com a expectativa de que a iniciativa melhore a percepção daqueles que 
responderam à pesquisa sobre o ambiente de negócios brasileiro. Rachid elogiou o 

programa e lembrou da importância das repostas ao formulário, já que investidores 
tomam decisões baseadas na pesquisa.  

 
O levantamento lista os países que têm os melhores ambientes de negócios. O Brasil 
atualmente está na posição 174 de 190. O governo quer que, com microrreformas e 

outras medidas, o Brasil suba cem posições no ranking. 
 

Para GM, a competitividade do Brasil depende de reformas, diz ministro 

28/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Em reunião com o presidente Michel Temer, o presidente mundial da General Motors 
(GM), Daniel Ammann, afirmou que o Brasil só retomará a competitividade nos 

mercados internacionais se o governo conseguir emplacar a agenda de reformas no 
Congresso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participaram do encontro, que aconteceu na 

manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto.  
 

Os presidentes da GM na América do Sul, Barry Engle, e no Mercosul, Carlos Zarlenga, 
e o vice-presidente da companhia no Mercosul, Marcos Munhoz, também estavam 

presentes. LEIA MAIS Maia diz estar muito confiante com agenda de reformas em 
pauta no país Confiança do consumidor tem maior nível desde fim de 2014, aponta 
FGV Confiança na indústria cresce em março, aponta FGV. 

 
"O presidente da GM disse que, se as medidas de ajuste fiscal e as reformas forem 

adiante, a competitividade do Brasil deve voltar a subir. Para ele, se isso acontecer, o 
Brasil assumirá o papel de exportador da GM na América do Sul, o que hoje está nas 
mãos da Europa, em função da falta de competitividade do nosso país", afirmou Marcos 

Pereira ao Valor. O executivo da montadora, porém, externou, durante a reunião, que 
a confiança dos empresários de fora do país na economia brasileira está sendo 

retomada, apontou o ministro.  
 
"Ele disse que as medidas que o governo tem tomado têm garantido a retomada do 

índice de confiança no Brasil entre as empresas internacionais", afirmou o ministro. 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=gm-competitividade-brasil-depende-reformas-diz-mi&secao=economia-negocios-financas


"Ele afirmou que a GM voltou a pensar em investir no Brasil, algo impensável nos 
últimos anos." Segundo o assessor do Palácio do Planalto, os executivos da GM 
disseram que estão mais confiantes na economia do país do que estavam há um ano 

e parabenizaram o presidente pela aprovação da PEC do Teto dos gastos públicos e 
pela iniciativa de levar adiante a agenda de reformas.  

 
Em resposta aos executivos, Temer buscou traquilizá-los sobre a aprovação das 

reformas da Previdência e trabalhista dentro do prazo e sem alterações que afetem os 
efeitos das medidas na recuperação da economia, segundo o Palácio do Planalto. 
"Temer destacou que o Congresso está ajudando na aprovação das reformas e que a 

economia tende a melhorar mais do que já melhorou ainda em 2017", disse um auxiliar 
palaciano.  

 

Entidades patronais: reforma pacifica relações trabalhistas 

28/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 

 

 
 
Em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, as confederações patronais 
defenderam que o texto da reforma trabalhista garante mais segurança nas relações 

entre patrões e empregados. Durante os debates, conduzidos pelo presidente da 
Comissão Especial da Reforma Trabalhista, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO), as 

entidades alegaram que a atual legislação inibe a contratação de mão de obra formal. 
 
Para Alexandre Furlan, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), é discurso 

ideológico e sem embasamento factual dizer que o fortalecimento das negociações 
coletivas representa retirada de direitos dos trabalhadores.  

 
“Não se trata da negociação coletiva se sobrepor à lei, como alguns têm colocado. Se 
for para retirar direito do trabalhador suprimindo a CLT, teria que ser por meio de uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC), e não é o caso, pois estamos discutindo um 
projeto de lei”, afirmou Furlan, lembrando que mesmo com a aprovação da reforma, 

a CLT permanece valendo. 
 
Além da grande força dos sindicatos no País, qualquer acordo coletivo terá de contar 

com a concordância de ambas as partes e será mediado pelas entidades sindicais. “Há 
quem acha que o Brasil é um país de grandes empresários. Não é. A grande maioria 

dos empregadores são pequenos empresários, que comprometem seu patrimônio 
familiar para tocar seu negócio e produzir”, disse. 
 

Para o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Cristiano Zaranza, a reforma garante uma pacificação das relações de trabalho. “Um 

dos grandes pilares do projeto é de paz, de segurança jurídica. A legislação defasada 
gera insegurança quando as convenções são anuladas parcialmente”, disse Zaranza. 

 
A reforma trabalhista tem como ponto central o fortalecimento das negociações 
coletivas, que abrem espaço, por exemplo, para parcelamento de férias e mudanças 

na jornada de trabalho, desde que seja em comum acordo entre patrões e 
empregados. 

 
 
 

http://www.dm.com.br/politica/2017/03/entidades-patronais-reforma-pacifica-relacoes-trabalhistas.html


Convergência  
Daniel Vilela chamou atenção para alguns pontos de convergência entre entidades 
patronais e de empregados.  

 
“Representantes do setor produtivo bateram na tecla de que o projeto pode 

representar o amadurecimento da legislação trabalhista no Brasil, reduzindo a tutela 
excessiva que é obstáculo hoje para que trabalhadores e patrões firmem acordos de 

interesse das duas partes. A maioria das centrais sindicais, que ouvimos ontem, 
também defendem esta tese”, disse o deputado que se reuniu um dia antes com 
trabalhadores. 

 

Empresas esperam aumento do lucro e do faturamento nos próximos meses 

28/03/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 
Recolhimento tributário avançou 0,36%, em termos reais, no mês passado, 

ante igual período de 2016, para R$ 92,3 bilhões; receitas com IRPJ e CSLL 
subiram 15,6% nessa base de comparação 

 

 
O resultado da arrecadação federal de fevereiro mostrou que as receitas da União se 
estabilizaram e que as empresas estão esperando maiores patamares de lucro e 

faturamento para este ano. 
 
Pelo segundo mês consecutivo, o recolhimento de impostos e contribuições federais 

cresceu, avançando 0,36% em fevereiro, em termos reais (correção inflacionária), a 
R$ 92,358 bilhões. 

 
A alta foi resultado, principalmente, de um aumento real de 32,4% nas receitas não 
administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB), para R$ 1,649 bilhão, influenciada, 

pelo crescimento da arrecadação com os royalties de petróleo, assim como havia 
ocorrido no mês de janeiro. 

 
Já as receitas administradas pela RFB, que correspondem ao recolhimento de impostos 
e à maioria dos recursos da União, registraram queda de 0,09%, totalizando R$ 90,710 

bilhões no mês de fevereiro. Apesar do recuo, a diminuição da arrecadação 
desacelerou em relação a fevereiro de 2016, quando a receita havia despencado 

11,4%. 
 

"Esta queda menor mostra que a arrecadação federal se estabilizou e confirma que 
estamos em um processo lento de recuperação", afirma Rodolfo Olivo, professor de 
economia da Fundação Instituto de Administração (FIA). 

 
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido foram os tributos que mais cresceram em fevereiro, apurando aumento real 
de 15,6%, para R$ 12,527 bilhões. Já no acumulado do primeiro bimestre de 2016, o 
IRPJ e CSLL tiveram alta de 17,1%, para R$ 50 bilhões.  

 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=empresas-esperam-aumento-lucro-faturamento-nos-pr&secao=economia-negocios-financas
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"Este avanço ocorreu, porque a presunção de lucro das empresas está maior. É um 
indicador de expectativas", diz Pedro Raffy Vartanian, professor de economia da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 
Como as companhias estão esperando uma rentabilidade mais alta neste ano em 

relação a 2016, essas passam a produzir mais, gerando uma arrecadação de tributo 
mais elevada. 

 
O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, Claudemir Malaquias, disse que, 
entre as razões para a melhora da perspectiva da lucratividade das empresas, estão, 

por exemplo, a redução de custos executada nas companhias durante os últimos 
meses. "Houve forte redução de custos, inclusive com demissões, isso tende a elevar 

a lucratividade. Também houve renegociação e redução de preços nos setores, o que 
também aumenta o lucro", disse Malaquias. 
 

Carga tributária 
Sobre a possibilidade do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciar um 

aumento de impostos nesta semana, Rodolfo, da FIA, avalia que o governo não deve 
elevar alíquotas que impactem todo o setor produtivo brasileiro, sob o risco de 
prejudicar a retomada da economia. Para ele, se o governo elevar a Cide sobre os 

combustíveis, por exemplo, o setor de transportes deve ser o mais afetado.  
 

"Acredito que os empresários farão de tudo para não repassar custos, pois a demanda 
está muito fraca ainda", afirma o professor. Vartanian concorda com a análise, 
comentando que o aumento de tributo deve ser setorizado.  

 
Ontem, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que o órgão está avaliando 

o impacto da lei que permite a terceirização na arrecadação.  
 
Ele reconheceu que poderá haver redução, especialmente das contribuições 

previdências, porque os salários de empregados terceirizados tendem a ser menores. 
Por outro lado, ressaltou que a terceirização "gera um dinamismo na economia", que 

poderá ter impacto positivo, pois deve aumentar as contratações.  
 

Comissão da reforma trabalhista tem audiência pública nesta tarde 

28/03/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 

A Comissão Especial da Reforma Trabalhista (PL 6787/16) realiza audiência pública 
hoje, a pedido dos deputados Paulão (PT-AL), Patrus Ananias (PT-MG), Goulart (PSD-
SP), Arnaldo Jordy (PPS-PA) e Daniel Almeida (PCdoB-BA). 

 
Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares: 

 
- o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do 

Trabalho (Coleprecor) e do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, James Magno 
Araújo Farias; 
- o representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), André Gambier 

Campos: 
- o representante da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas 

(Alal/Brasil) Maximiliano Garcez; e  
- o representante da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo (AATSP) 
Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros. 

 
“A oitiva dos representantes dos variados órgãos, entidades e especialistas têm por 

objeto melhor conhecer a repercussão que as mudanças impactarão na vida da classe 
trabalhadora e nas relações de mercado, possibilitando aos parlamentares melhores 
condições para a formação do convencimento sobre a matéria”, afirma o deputado 

Paulão. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/527001-COMISSAO-DA-REFORMA-TRABALHISTA-TEM-AUDIENCIA-PUBLICA-NESTA-TARDE.html
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A audiência ocorrerá no plenário 4, a partir das 14h30. 

Íntegra da proposta: 

 PL-6787/2016 
 

Maia diz que Câmara deve aprovar reforma trabalhista na primeira quinzena 

de abril 

28/03/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira 

(20) que a reforma trabalhista deve ser aprovada pela Casa na primeira quinzena de 
abril e que, em seguida, o Plenário vai apreciar a da Previdência. 

 
 “A gente vota a modernização da lei trabalhista e, depois, começa a votar a 
Previdência. É uma escada correta para gerar um ambiente favorável às reformas, que 

vão melhorar as condições do País", declarou, após participar de evento na Câmara 
Americana de Comércio (Amcham), em São Paulo. 

 
Terceirização 
Maia confirmou que, nesta semana, está prevista a votação pelo Plenário do projeto 

que regulamenta a terceirização (PL 4302/98). 
 

Na opinião dele, o excesso de regras na legislação trabalhista tem gerado desemprego. 
“Temos de parar com esse mito de que mais regulação e um maior número de leis é 
melhor para o trabalhador. Os Estados Unidos são flexíveis nessa área, e todos os 

brasileiros têm um sonho de ir para lá”, sustentou. 
 

Reforma política 
O presidente da Câmara voltou a defender mudanças no sistema eleitoral brasileiro já 
a partir de 2018. Para Maia, o País não deve inventar um novo sistema, mas, sim, 

buscar modelos que deram certo no mundo. “O Brasil não pode entrar na próxima 
eleição com esse sistema do jeito que está”, comentou.  

 
Íntegra da proposta: 
 PL-4302/1998 

 

Reforma trabalhista e terceirização são criticadas no RS 

28/03/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista promoveu, nesta sexta-feira (24), 

seminário estadual no Rio Grande do Sul para debater o projeto (PL 6787/16). O 
encontro, realizado a pedido do deputado Wadih Damous (PT-RJ), ocorreu na 

Assembleia Legislativa e contou com a presença principalmente de sindicalistas e 
representantes de centrais contrárias à proposta. 

 
Os participantes criticaram não só a reforma trabalhista, que permite que o negociado 
entre sindicato e empresa prevaleça sobre o que está previsto na legislação, como 

também a reforma da Previdência (PEC 287/16) e o projeto sobre terceirização (PL 
4302/98). 

 
Os defensores das propostas argumentam que a terceirização e a maior liberdade de 
negociação entre patrões e empregados vão diminuir o custo do emprego e aumentar 

o número de postos de trabalho. No entanto, o procurador do Trabalho Bernardo 
Schuch, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, disse que flexibilizar 

os direitos trabalhistas não gera mais empregos. 
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Schuch citou estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que examinou os 
efeitos de medidas de flexibilização dos direitos trabalhistas em 63 países do mundo. 
Segundo ele, a conclusão foi de que as medidas não aumentaram o número de postos 

de trabalho. “Todos esses países tinham uma ilusão ideológica de que a crise seria 
resolvida com corte de direitos trabalhistas e já está provado que não é bem assim", 

afirmou. 
 

Segundo ele, com a ampliação da terceirização, o trabalhador vai ganhar menos, 
trabalhar mais e se acidentar mais. “Todas as estatísticas relativas a trabalhadores 
terceirizados mostram isso”, resumiu o procurador. 

 
Negociação 

De acordo com o projeto da reforma trabalhista, a flexibilização pode ocorrer sobre 
alguns direitos dos trabalhadores, como parcelamento das férias, que poderá ser 
dividida em até três vezes, e outros pontos, como jornada de trabalho, participação 

nos lucros, intervalo mínimo entre as jornadas, plano de cargos e salários e bancos de 
horas. 

 
Entidades presentes ao seminário criticaram a proposta e afirmaram que o projeto tira 
direitos e é uma maneira de burlar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 
O projeto foi defendido pelo representante do Ministério do Trabalho na audiência, 

Joaquim Cardinal, superintendente do Trabalho no Rio Grande do Sul. Ele procurou 
separar a reforma trabalhista do projeto sobre terceirização, que segundo ele não é 
uma iniciativa do governo. 

 
Para Joaquim Cardinal, a reforma apenas moderniza as relações de trabalho, 

permitindo que os empregados negociem com os patrões alguns pontos da legislação, 
de acordo com a conveniência das duas partes. "O acordado não vai se sobrepor à lei. 
Só em determinados itens a convenção coletiva vai ter força de lei", explicou. 

 
A proposta já recebeu 840 emendas dos deputados. O relator, deputado Rogério 

Marinho (PSDB-RN), deve apresentar o parecer final na primeira quinzena de abril. 
 
Críticas 

O seminário acabou se tornando palco de críticas também à reforma da Previdência e 
a outro projeto relativo ao trabalho, o que permite a terceirização irrestrita para 

qualquer tipo de atividade. 
 
O projeto foi aprovado esta semana na Câmara e estabelece que a terceirização poderá 

ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo: uma escola poderá 
terceirizar faxineiros e seguranças, como é hoje, mas também os professores, o que 

atualmente é proibido. 
 

“Esse projeto é repudiado por 90% dos brasileiros. Se a empresa vai contratar por 
meio de um intermediário, que vai ganhar dinheiro, o trabalhador logicamente vai 
ganhar menos”, disse o deputado Henrique Fontana (PT-RS). 

 
Para o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), a proposta vai prejudicar os 

trabalhadores e os empregadores, já que a tendência é aumentar o número de ações 
judiciais. “É o fim da relação de trabalho. E ruim para trabalhador e para o 
empregador. Vai gerar tanta controvérsia, tanta insegurança, que vai parar tudo na 

Justiça", disse. 
 

Íntegra da proposta: 
 PL-4302/1998 
 PEC-287/2016 

 PL-6787/2016 
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Reforma trabalhista pode gerar segurança 

28/03/2017 – Fonte: Relações do Trabalho 
 

A reforma trabalhista proposta do governo no fim do ano passado, e que será avaliada 
pelo Congresso Nacional, não deve gerar empregos no curto prazo, mas, para 

especialistas, não retira direitos dos trabalhadores como alertam as centrais sindicais.  
 

“A proposta privilegia a negociação coletiva, permitindo que empregados e 
empregadores discutam pontos de interesses comuns. Ela não retira direitos porque 
permite a negociação”, diz o advogado especializado em direito do trabalho, Eduardo 

Cerqueira. 
 

“Atualmente, as relações de trabalho têm vários pontos que geram insegurança 
(jurídica), o que se negocia hoje, a Justiça anula amanhã. A reforma é positiva porque 
traz segurança para empregados e empregadores”, afirma o professor de relações de 

trabalho da USP José Pastore.  
 

Para o professor, a reforma não traz riscos para os empregados porque “a proposta 
permite acordos de pontos específicos da lei e desde que passem pelo sindicato da 
categoria”, explica. Na proposta, os acordos feitos nas convenções coletivas irão se 

sobrepor à legislação trabalhista (CLT) em algumas situações. Garantias como 13º 
salário, licença-maternidade de 120 dias, aviso prévio e normas relativas à segurança 

e saúde do trabalhador, não poderão ser alteradas pelas convenções coletivas. 
 
Por outro lado, Pastore alerta que “nenhuma lei gera empregos. O que a reforma pode 

trazer é o Brasil para a realidade do resto do mundo, garantindo que o acordado não 
vai ser alterado pelo Judiciário”, diz. Para o presidente do Conselho de Relações do 

Trabalho da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Osmani Teixeira de 
Abreu, “no curto prazo, a reforma não vai diminuir o desemprego”. “Mas com a 
consolidação da nova legislação, as vagas podem surgir no médio e longo prazos”, 

avalia Abreu. 
 

Para Eduardo Cerqueira, a reforma pode trazer “um círculo virtuoso” para a economia 
do país. “Com a queda dos custos de operação nas empresas, como definição de 
horários mais produtivos, ou redução de gastos e pontos de trabalho com o trabalho 

remoto, a empresa ganha competitividade e investe na produção”, avalia. 
 

Comércio. Para o gerente jurídico do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo 
Horizonte e Região (Sindilojas-BH), Nilo Oliveira, o comércio ganha com a reforma. 
“Poderemos aumentar a jornada de trabalho em dias de muitas vendas e descontar as 

horas em dias mais vazios”, diz. Para ele, o aumento do período do trabalho 
temporário, que passaria dos atuais 90 dias para 120, também trará benefícios para 

o setor. 
 

A o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região 
(Secbhrm), José Cloves Rodrigues, discorda. “O aumento do contrato temporário 
precariza o trabalho e retira direitos do empregado, já que nesse período ele pode ser 

demitido sem direitos trabalhistas”, conclui. 
 

Já para as centrais sindicais, a reforma trabalhista retira direitos e não vai melhorar a 
crise econômica. “Retirar direitos trabalhistas da população não resolve crise 
econômica, pelo contrário, porque quem investe na economia, quem consome, é o 

trabalhador”, afirma a presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG), 
Beatriz Cerqueira. “A reforma trabalhista não resolve o problema da crise e não vai 

gerar emprego no curto prazo”, concorda o secretário de organização da Força 
Sindical-MG, Carlos Cassiano. 
 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/reforma-trabalhista-pode-gerar-seguran%C3%A7a-1.1452261


“Os acordos coletivos sem a participação do sindicato não terão força de lei. Nesses 
casos, a legislação atual fica valendo”, diz o advogado Eduardo Cerqueira. 
 

Segurança jurídica 

 

Incentivo aos investimentos 
Para os representantes dos setores produtivos, a reforma trabalhista trará segurança 

jurídica e vai incentivar investimentos. “Ninguém investe quando não tem segurança 
jurídica, quando cenário é temerário. Hoje, um empregador não sabe quanto um 

empregado vai custar na hora da demissão. Com a reforma, o investidor saberá 
exatamente o que vai valer na relação de trabalho”, afirma o presidente do Conselho 
de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Osmani 

Teixeira de Abreu. 
 

“Vivemos em um engessamento legislativo no que se refere às relações de trabalho. 
É necessário modernizar as leis e passarmos por uma brutal simplificação fiscal, 
burocrática e das regras relacionadas ao emprego”, afirma o presidente do Sebrae 

Nacional, Guilherme Afif Domingos. Afif defende um modelo mais radical de reforma. 
“Nos Estados Unidos, não existe salário mínimo. Eles definem o valor por hora. A 

pessoa ganha de acordo com o quanto trabalha. No Brasil, ainda andamos em 
patamares”, diz. 

 
Outro lado. Para o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
da 3ª Região (Amatra3), Glauco Rodrigues Becho, é necessário discutir uma reforma 

sindical antes da trabalhista. “O país possui mais de 15 mil sindicatos, a maioria sem 
poder de negociação ou efetiva representatividade da categoria. Neste cenário, como 

permitir que essa organização sindical negocie livremente os direitos de determinada 
categoria”, questiona o juiz. 
 

“O empresariado pretende segurança jurídica que, sem uma reforma sindical ou 
efetivo enfrentamento dos reais problemas, não será alcançado com a redação do 

projeto hoje proposto”, diz. (LP) 
 
Atualização 

Na prática. José Pastore afirma que a reforma trará, para setores como o de 
tecnologia, regulamentação. “Eles já vivem com horários flexíveis, mas a lei atual não 

contempla essa realidade”, diz. 
 
Análise 

Jornada de trabalho deve aumentar 
A jornada de trabalho será afetada pela reforma trabalhista na avaliação do advogado 

Eduardo Cerqueira. “A proposta prevê ultrapassar o limite de oito horas por dia de 
trabalho desde que esse tempo seja descontado durante o mês e sem afetar o 
pagamento de hora-extra”, explica. 

 
“Seria tolerável que alguém trabalhasse 12 horas diárias por seis dias consecutivos, 

uma carga semanal de 72 horas, embora com compensação posterior dentro do mês”, 
diz o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª Região 
(Amatra3), Glauco Rodrigues Becho.  

 

Mudar a Previdência beneficia os pobres, dizem economistas do governo 

28/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
RESUMO Economistas do governo Temer afirmam que a reforma da Previdência é 

imprescindível dada a demografia do país. Para eles, a proposta em tramitação no 
Congresso corrige distorções que, hoje, favorecem os mais ricos. Além disso, rebatem 

os argumentos esgrimidos com mais frequência por quem critica as mudanças.  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/03/1869259-mudar-a-previdencia-beneficia-os-pobres-dizem-economistas-do-governo.shtml?cmpid=compfb
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A reforma da Previdência é uma necessidade aritmética. Sem ela, o gasto com 

aposentadorias e pensões daqui a dez anos será R$ 113 bilhões maior que o atual –
um montante superior a tudo que o governo federal gasta em saúde pública, por 

exemplo.  
 
Se a sociedade optar por continuar pagando aposentadorias e pensões a pessoas de 

50 e poucos anos de idade, terá que buscar os R$ 113 bilhões em algum lugar.  
 

Atualmente, os desembolsos com Previdência e Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) já representam 54% de tudo que o governo federal gasta, exceto juros. Sem 

reforma, em dez anos, atingirão no mínimo 63%, comprimindo os recursos para saúde, 
educação, segurança e demais rubricas.  
 

Se nada for feito, o governo federal se transformará em mero pagador de 
aposentadorias e pensões.  

 
Trata-se de problema que apenas se agravará com o tempo, uma vez que, devido ao 
modelo de Previdência do Brasil, a despesa crescerá cada vez mais depressa. Nesse 

sistema, de solidariedade, as contribuições de quem está na ativa custeiam o 
pagamento aos aposentados.  

 
A demografia fala por si. Para cada 100 pessoas em idade de trabalhar hoje no Brasil, 
há 13 já na faixa da aposentadoria. No Japão, essa relação é de 100 para 48.  

 
Apesar disso, em 2016, o Brasil gastou R$ 818,6 bilhões com aposentadorias e 

pensões, ou 13% do PIB –percentual semelhante ao despendido pelo Japão.  
 
Ainda a título de comparação, nossa Previdência gasta proporção do PIB maior do que 

a de países como Alemanha, Bélgica e Noruega, todos mais ricos e com população 
mais envelhecida que a nossa.  

 
Em 2060, segundo projeções do IBGE, o Brasil chegará à proporção entre jovens e 
idosos hoje observada no Japão. Mantidas as regras atuais, nossa despesa com 

Previdência poderá alcançar 23% do PIB. Nenhum país gasta essa cifra.  
 

Sem reforma, o Brasil terá de elevar a carga tributária em dez pontos do PIB (R$ 630 
bilhões) até 2060 para financiar o aumento dos gastos com aposentadorias e pensões.  
Ou seja, a carga tributária precisaria chegar a 42% do PIB, o que sobrecarregaria 

empresas e consumidores e dificultaria fortemente o crescimento econômico.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869429-pedidos-de-aposentadoria-disparam-antes-da-reforma-da-previdencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1773754-rombo-da-previdencia-social-em-2016-chega-a-r-146-bi-diz-gestao-temer.shtml


Uma razão para nos aferrarmos a um sistema previdenciário insustentável seria o 
desejo de atender aos mais pobres.  
 

Porém, como mostram estudos recentes de pesquisadores da UnB (Universidade de 
Brasília) e do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o único fator que 

distribui renda nas atuais regras previdenciárias é a vinculação do benefício básico ao 
salário mínimo. Tudo o mais transfere dinheiro para as pessoas com mais recursos.  

 
MAIS IGUALDADE  
A reforma proposta altera justamente as normas que mais geram desigualdade no 

sistema previdenciário. É o caso dos regimes especiais que permitem a aposentadoria 
de jovens e das regras para servidores públicos e políticos, que se aposentam cedo e 

recebem quantias elevadas.  
 
Dados do Banco Mundial mostram que, enquanto o Brasil gasta 4% do PIB com 

aposentadoria de servidores públicos, o México desembolsa 0,5%, a Espanha, 0,8%, 
a Coreia do Sul, 1%, e a Grécia, cuja Previdência quebrou, gasta 3,5%.  

 
A primeira mudança faz a aposentadoria dos servidores públicos federais convergir 
para as regras do setor privado, acabando com uma diferença difícil de justificar.  

 
Aqueles que ingressaram em suas carreiras antes de 2013 aposentam-se recebendo 

a remuneração do final da carreira (integralidade), com valores que em muitos casos 
ultrapassam R$ 25 mil. Trabalhadores do setor privado estão submetidos a um teto 
de R$ 5.500.  

 
Com a reforma, a regra de integralidade acaba para homens com menos de 50 anos 

de idade e para mulheres com menos de 45 anos, independentemente da data de 
ingresso, e, findo o período de transição, o teto do regime geral valerá para os 
servidores federais.  

 
Quem quiser ter aposentadoria em valor superior terá de ingressar no sistema de 

aposentadoria complementar. Todo mundo igual.  
 
Outra desigualdade hoje existente diz respeito aos servidores públicos que 

ingressaram antes de 2003. Eles têm direito a reajustes de seus benefícios no mesmo 
percentual dos servidores da ativa, obtendo ganhos acima da inflação, enquanto os 

aposentados da iniciativa privada que recebem acima do salário mínimo contam 
apenas com a correção inflacionária.  
 

Essa chamada regra de paridade com a remuneração dos ativos também acabará para 
os servidores federais abaixo de 50 anos (homens) e 45 anos (mulheres).  

 
A maioria dos servidores públicos federais está no 1% mais rico da população 

brasileira, e raramente algum deles fica aquém dos 5% mais ricos. Como se pode dizer 
que esse tipo de reforma preserva a elite e sacrifica os mais pobres?  
 

IDADE MÍNIMA  
O segundo ponto fundamental da reforma é o estabelecimento da idade mínima de 65 

anos para todos, com regra de transição para homens com mais de 50 anos e mulheres 
com mais de 45 anos.  
 

A idade mínima também reduz desigualdade, pois a maioria dos pobres já se aposenta 
por idade.  

 
Um trabalhador de baixa renda no setor urbano, por exemplo, em geral não consegue 
contribuir por 35 anos para a Previdência. Portanto, esse trabalhador já se aposenta 

por idade (aos 65 anos, no caso dos homens).  



Não surpreende que mais da metade das concessões de novas aposentadorias já seja 
por idade, não por tempo de contribuição.  
 

Quem se aposenta cedo no Brasil são os trabalhadores do setor público e os de maior 
renda do privado, que têm empregos formais estáveis e conseguem comprovar 35 

anos de contribuição (homem) ou 30 anos (mulheres) antes de 65 anos (homens) ou 
60 anos (mulheres).  

 
Quem muda muito de emprego ou passa temporadas na informalidade só acumula 
esse tempo de contribuição quando está próximo da aposentadoria por idade.  

 
Em outras palavras, os aposentados por tempo de contribuição, sem idade mínima, 

certamente não estão entre os mais fragilizados.  
 
No INSS, que não inclui os servidores públicos, o valor médio dos benefícios por tempo 

de contribuição concedidos em janeiro de 2017 foi de R$ 2.400, quantia 91% maior 
do que o valor médio concedido aos aposentados por idade no meio urbano (R$ 1.300).  

 
Em suma, a reforma, ao impor um piso para todos, impedirá que um segmento de 
maior renda se aposente mais cedo. Afinal, já há idade mínima para os mais pobres.  

 
Vale lembrar que, em 2015, foi criada a regra 85/95, que amplia a possibilidade de 

obter o valor integral na aposentadoria por tempo de contribuição. Naquele ano, mais 
da metade das novas aposentadorias por esse critério no meio urbano foi concedida 
para pessoas de até 54 anos de idade.  

 
A regra 85/95 torna a aposentadoria por tempo de contribuição ainda mais 

concentradora de renda. Sua extinção, agora proposta, reduzirá o subsídio pago pelos 
pobres aos mais ricos.  
 

MENOS DISTORÇÕES  
A enorme desigualdade brasileira vai cair –e há outros pontos a destacar.  

 
Vejamos o caso das pensões por morte. Elas consomem 3% do PIB; o padrão mundial 
é 1% do PIB. Não só gastamos muito como gastamos mal, pois 32% das pensões são 

recebidas por pessoas que também recebem aposentadoria.  
 

Além disso, do valor pago a essas pessoas que acumulam pensões e aposentadorias, 
73% vão para só 30% dos domicílios, exatamente os de maior renda per capita no 
país.  

 
Por isso, a proposta de vedar a acumulação de aposentadorias e pensões reduz a 

desigualdade.  
 

A regra de cálculo do valor da aposentadoria também preserva os mais pobres: 63% 
das aposentadorias pagas pelo regime geral equivalem a um salário mínimo. Essas 
pessoas não terão nenhuma redução nos seus benefícios. Receberão, na 

aposentadoria, 100% do que recebiam na ativa.  
 

As aposentadorias acima de um salário mínimo serão submetidas a uma regra segundo 
a qual, aos 65 anos de idade e com 25 anos de contribuição, o indivíduo terá direito a 
76% da média dos salários de contribuição, recebendo um ponto percentual a mais 

para cada ano adicional de contribuição.  
 

Por exemplo, com 65 anos de idade e 30 de contribuição, a aposentadoria será de 
81% da média das contribuições: 76% pelo período de 25 anos e mais 1 ponto 
percentual para cada um dos 5 anos adicionais de contribuição.  

 



Ademais, no cálculo da média, descartam-se 20% das contribuições (as de menor 
valor), o que aumenta a média a ser paga.  
 

Mesmo propostas que, à primeira vista, parecem prejudicar os mais pobres baseiam-
se em princípios de justiça distributiva e eficiência.  

 
É o caso do Benefício de Prestação Continuada, pago a pessoas com renda familiar de 

no máximo um quarto do salário mínimo que tenham mais de 65 anos de idade ou 
alguma deficiência física.  
 

Tal benefício equivale a um salário mínimo. O que se propõe é o fim dessa 
equivalência, passando sua correção a ser feita com base em outro critério, definido 

em lei.  
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BPC  
Não seria crueldade prejudicar pessoas de tão baixa renda, muitas delas com 
deficiência?  

 
Ocorre que o acesso a tal benefício está muito judicializado e distorcido. Dos BPCs 

concedidos em 2015, 18% passaram pela via judicial; no caso do benefício pago a 
pessoas com deficiência, foram 29%.  
 

Pessoas com renda acima do limite legal obtiveram na Justiça o direito de recebê-lo. 
Valeram-se, para tanto, de evidências subjetivas de que seriam pobres.  

 
Por sua vez, a definição de deficiência tem permitido que problemas leves, que não 
impedem o exercício profissional, sejam suficientes para obter o benefício.  

 
Várias fontes de renda deixaram de ser consideradas para fins de habilitação ao BPC.  

Por exemplo, o benefício recebido pelo marido não conta como renda familiar quando 
a esposa também o solicita.  
 

Com essa regra, uma família de quatro pessoas pode receber quatro BPCs (somados, 
R$ 3.748), pulando para a classe média à custa de um benefício que deveria ser 

direcionado aos muito pobres.  
 
Como consequência, houve um aumento acelerado dos pagamentos. Eles saltaram de 

R$ 14 bilhões em 2003 para R$ 49 bilhões em 2016 (em valores de 2016).  
 

Tais distorções reduziram o poder redistributivo do BPC. Dados do Banco Mundial 
mostram que os 20% mais pobres recebem só 12% dos desembolsos do BPC. Nada 

menos que 43% dos benefícios do programa vão para os 40% mais ricos.  
 
O Bolsa Família, um programa mais barato, destina 57% dos seus recursos aos 20% 

mais pobres. O que se gastou com o pagamento de um BPC a um único indivíduo em 



2016 (R$ 880) seria suficiente para pagar mais de dez benefícios básicos do Bolsa 
Família (R$ 85).  
 

O BPC, além disso, é injusto com os trabalhadores que contribuem para a Previdência 
e se aposentam aos 65 anos recebendo um salário mínimo. Aqueles que chegam a 

essa idade sem jamais terem contribuído também receberão um salário mínimo pelo 
resto da vida.  

 
É evidente que os que contribuem devem ter alguma vantagem, e por isso se propõe 
que a idade mínima do BPC volte a ser de 70 anos, como era no momento em que o 

programa foi criado. Os critérios de elegibilidade, ademais, serão regulamentados em 
lei, para evitar a judicialização baseada em lacunas normativas.  

 
TRABALHADOR RURAL  
E quanto a exigir dos trabalhadores rurais contribuições ao longo de 25 anos? Serão 

os agricultores de baixa renda capazes de pagar por tanto tempo?  
 

Primeiro, a contribuição a ser exigida será fixada em lei, por valor baixo, subsidiado e 
com periodicidade de pagamento adequada ao ciclo de renda do produtor.  
 

Depois, o objetivo não é arrecadar, mas evitar fraudes de pessoas que obtêm um 
certificado de trabalhador rural num sindicato sem de fato terem exercido a profissão.  

 
Por fim, com a formalização, ao longo de sua vida laboral, o trabalhador rural poderá 
ter acesso facilitado a outros benefícios da Previdência Social, como o auxílio-doença, 

a aposentadoria por invalidez e o salário-maternidade, além da aposentadoria por 
idade.  

 
Percebe-se, por tudo isso, que a reforma reduzirá o gasto público direcionado a 
aposentadorias e pensões, sem deixar desamparados os que são mais pobres.  

 
Isso liberará recursos públicos e permitirá, por exemplo, maiores investimentos em 

educação, o que não apenas aumenta o crescimento econômico como também tem 
impacto redistributivo imediato.  
 

Existe grande concentração de crianças nos segmentos menos favorecidos da 
população.  

 
Nos domicílios onde vivem os 20% mais pobres, 33% dos moradores são crianças de 
até 14 anos de idade e 6% têm mais de 60 anos. Na outra ponta da distribuição de 

renda, nos lares dos 20% mais ricos, só 10% dos moradores são crianças.  
 

Reformar a Previdência, portanto, abrirá espaço para financiar políticas a favor de 
crianças pobres.  

 
A economia poderá voltar a crescer. Não se acabará com a pobreza se o país não se 
tornar mais rico. Retomar o equilíbrio fiscal viabiliza maior crescimento. Reduzir o 

deficit público permite ao governo pedir menos recursos emprestados ao mercado 
financeiro.  

 
Assim como uma família ou empresa muito endividada, um governo com dívida de 
70% do PIB só consegue recursos emprestados se pagar juros altos, pois os 

financiadores enxergam risco de calote.  
 

Quando o governo pede grande volume de empréstimos, a juros elevados, sobram 
poucos recursos para serem emprestados a empresas e famílias. O preço do crédito, 
que é a taxa de juros, sobe.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869478-reforma-da-previdencia-escolheu-caminho-da-exclusao-diz-cnbb.shtml


Se o governo equilibrar suas contas, passará a pagar juros menores e a tomar menos 
empréstimos para fechar seu deficit. Em consequência, haverá recursos em maior 
volume, e os juros serão menores, estimulando investimento e consumo, o que leva 

ao crescimento.  
 

Hoje, com a Previdência e o BPC representando 54% da despesa total, e a soma das 
outras políticas sociais, folha de pagamentos e demais serviços públicos representando 

outros 41% da despesa, sobram somente 5% para financiar investimentos públicos.  
 
É muito pouco para garantir a infraestrutura necessária para dar suporte a crescimento 

mais acelerado. Com a contenção das despesas exageradas com a Previdência, haverá 
espaço para mais investimentos públicos em infraestrutura e, logo, maior crescimento.  

 
49 ANOS  
E o que dizer das críticas à reforma insistentemente repetidas? A maioria é composta 

de argumentos falsos, propalados por grupos que se organizam para defender seus 
regimes especiais. Com isso, trabalham contra um país mais justo e de maiores 

oportunidades para todos.  
 
Dizem, por exemplo, que serão necessários 49 anos de contribuição para se aposentar. 

Isso é falso. A regra para a aposentadoria é idade mínima de 65 anos e 25 anos de 
contribuição.  

 
Como explicamos acima, cumprindo esses requisitos, o aposentado receberá 76% da 
média dos valores de contribuição, aumentando-se um ponto percentual para cada 

ano a mais de contribuição.  
 

Daí é que surge o falso argumento dos 49 anos. Quem contribuir por esse período 
receberá a aposentadoria integral (76% pelos primeiros 25 anos e mais 24 anos para 
chegar a 100%).  

 
Ocorre que aposentadoria integral está longe de ser a regra em qualquer país. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, as aposentadorias, em média, correspondem a 45% do 
valor da renda durante a idade ativa; na Austrália, a 43%; na França, a 55%; na 
Alemanha, a 38%.  

 
Uma reposição de 76% da renda, como proposto na reforma brasileira, já é bastante 

benevolente em relação ao resto do mundo.  
 
Vale lembrar que, pelo sistema atual, com a aplicação do fator previdenciário, a 

reposição de renda fica na faixa de 70%.  
 

Ademais, para obter a mesma renda líquida da ativa, o trabalhador não precisaria 
contribuir por 49 anos. Dado que, ao se aposentar, ele deixa de pagar contribuição ao 

INSS e o imposto sindical, seriam necessários, na verdade, 39 anos de contribuição 
para obter reposição de 100% da renda líquida.  
 

ATÉ MORRER  
Outra inverdade muito difundida é que, considerada a expectativa de vida baixa no 

Brasil, em especial nas regiões mais pobres, as pessoas terão de trabalhar até morrer 
após a reforma.  
 

O que reduz a expectativa de vida no Brasil é a alta mortalidade infantil e a violência, 
que vitima sobretudo os mais jovens.  

 
Quem chega aos 65 anos e, portanto, se habilita a uma aposentadoria, tem expectativa 
de viver, em média, para além dos 80 anos, idade muito próxima à expectativa de 
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sobrevida nos países ricos da Europa. Terá, portanto, longo tempo para receber 
aposentadoria.  
 

Mais importante, aos 65 anos de idade, são bem similares a expectativa de sobrevida 
dos mais pobres, mesmo os que vivem nas regiões mais atrasadas, e a dos mais ricos.  

 
Dados do Censo Demográfico de 2010 indicam que pessoas de 65 a 69 anos de idade 

situadas entre os 25% mais pobres tinham expectativa de viver mais 19,8 anos; 
aquelas situadas entre os 25% mais ricos tinham expectativa de mais 21,5 anos. A 
diferença é de pouco mais de um ano e meio.  

 
Não se justifica, portanto, dizer que a reforma prejudica os mais pobres porque esses 

morrem mais cedo. Uma vez atingida a idade de se aposentar, o tempo esperado de 
aposentadoria é semelhante.  
 

Vale enfatizar: a grande diferença entre ricos e pobres está na expectativa de vida ao 
nascer. Isso só reforça a necessidade de reformar a Previdência.  

 
Precisamos poupar no pagamento de aposentadorias a fim de ter dinheiro para investir 
mais no combate à mortalidade infantil e na redução da violência urbana, promovendo 

assim a equidade na expectativa de vida ao nascer.  
 

DEFICIT  
E o que dizer do argumento de que não existe deficit na Previdência? Pura mistificação.  
Para apresentar superavit nas contas, manipulam-se os dados em flagrante 

contabilidade criativa.  
 

Retira-se da conta o deficit da Previdência dos servidores públicos, que atingiu R$ 77 
bilhões em 2016, sem que se diga quem pagará por isso. Inclui-se na receita o valor 
da DRU (Desvinculação de Receitas da União), sem considerar que essa desvinculação 

não incide sobre as receitas da Previdência.  
 

Afirma-se que o governo federal deveria repor, no Orçamento da Seguridade Social, 
os R$ 43 bilhões concedidos em renúncias relativas a contribuições previdenciárias. 
Não se diz de onde viria o dinheiro para fazer tal compensação.  

 
Mesmo com esses truques, não se chega a um superavit nas contas da Seguridade 

Social para 2016, cujo deficit real foi de R$ 258 bilhões. Após a manipulação contábil, 
o deficit ainda seria de R$ 46 bilhões.  
 

Daí por que os críticos sempre usam os números de 2015, transformando um deficit 
de R$ 166 bilhões naquele ano em um frágil superavit de R$ 7 bilhões.  

 
Com essa estratégia, escondem mais um problema, o rápido ritmo de deterioração 

das contas previdenciárias, ano após ano.  
 
Também se afirma que cobrar a dívida dos que estão inadimplentes com a Previdência 

bastaria para resolver o problema.  
 

Quem usa esse argumento desconsidera que, dos R$ 433 bilhões inscritos em dívida 
ativa, R$ 52 bilhões já foram renegociados e estão sendo pagos. Outros R$ 221 bilhões 
são de recuperação remota, a maioria devida por empresas falidas.  

 
Restam, pois, R$ 160 bilhões que estão em cobrança. Mesmo que fossem recuperados 

automaticamente, contudo, não cobririam nem o deficit previsto para este ano, que é 
de R$ 181 bilhões. Feito isso, não haveria mais recursos da dívida ativa para cobrir o 
deficit de 2018, que continuará existindo.  



A cobrança da dívida ativa é importante e está sendo feita, mas não elimina a 
necessidade de reforma.  
 

O problema da Previdência brasileira vem do rápido processo de envelhecimento da 
população, aliado ao fato de que o Brasil já gasta com aposentadorias e pensões um 

percentual excessivamente elevado do seu PIB para um país jovem.  
 

É claro que todos têm reparos a um ou outro aspecto da reforma. Não se pode 
encontrar o modelo ideal que agrade a todos. Mas a hora é de apoiar a proposta que 
está no Congresso.  

 
Estamos diante de um cenário binário. Com uma reforma justa e capaz de conter o 

desequilíbrio fiscal da União, temos chances de retomar o crescimento e de tornar 
nosso país menos desigual. Sem reforma, será muito mais difícil crescer e reduzir a 
pobreza. Devemos isso às crianças, aos jovens e às próximas gerações.  

 
MANSUETO ALMEIDA, 49, é secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério 

da Fazenda  
 
MARCOS MENDES, 51, é chefe da Assessoria Especial do ministro da Fazenda  

 
DAVID MAGILA, 38, é artista plástico  

 

Alta de impostos terá de vir na dose certa para não matar retomada da 

economia 

28/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Equipe econômica deve elevar tributos para fechar o orçamento de 2017 e 
tenta fazer isso sem comprometer o desempenho da economia 

 
José Cruz/Agência Brasil/Fotos Públicas  
 

Associações empresariais estão chiando. A Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp) chegou a ressuscitar a campanha do pato amarelo. Mas o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, manteve o discurso de que o governo terá de subir impostos para 
cumprir a meta fiscal. O anúncio oficial é esperado para esta quarta-feira (29). 
 

Para os críticos, um aumento na carga tributária vai matar na casca a tímida reação 
que a atividade econômica está ensaiando. A equipe econômica, por sua vez, insiste 

que é a estabilização das contas públicas, ainda que à custa de mais tributos, que vai 
garantir o crescimento econômico. 
 

Economistas consultados pela Gazeta do Povo concordam mais com o Planalto que 
com o empresariado. Eles avaliam que, neste momento singular que vive a economia 

brasileira, um aumento de impostos – desde que seja pontual, conforme sustentam 
Meirelles e companhia – terá efeito mais positivo que negativo. Um argumento que, 
anos atrás, soaria surreal. 

 
O raciocínio de quem rejeita mais tributos traça uma linha reta entre causa e efeito: 

mais impostos tiram renda do empresário e do consumidor, o que significa menos 
dinheiro para girar a roda da economia. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/alta-de-impostos-tera-de-vir-na-dose-certa-para-nao-matar-retomada-da-economia-8ilsm9wffutwl0se8pyczb12c
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 “Qualquer aumento de tributos, neste momento em que a economia ainda está 
fragilizada, só irá retardar o processo de recuperação e impedir o próprio crescimento 
de arrecadação no futuro”, disse, em nota, a Federação do Comércio de São Paulo 

(FecomercioSP). 
 

A defesa da equipe econômica é mais sinuosa: ao reiterar seu compromisso de frear 
o crescimento da dívida pública, o governo colherá frutos como o aumento da 

confiança de empresários e consumidores e a atração de investimentos, o que por sua 
vez ajudará na recuperação da economia.  
 

“Na teoria, imposto tem efeito recessivo. Mas o ponto principal hoje é a 
sustentabilidade da dívida. A questão fiscal está no centro de toda essa crise, e precisa 

ser sanada”, defende Luciano Nakabashi, professor de Economia da USP de Ribeirão 
Preto. 
 

O economista Thiago Curado, da 4E Consultoria, avalia o aumento de impostos como 
“um mal necessário”. “Em situações normais, a gente sempre vai pensar que aumento 

de impostos e redução dos gastos do governo atrapalham uma retomada do 
crescimento econômico”, diz. “Mas, neste momento, o que teria efeito mais deletério 
sobre a atividade econômica seria o governo não sinalizar, de forma sólida, por uma 

dinâmica fiscal que seja sustentável no médio e longo prazo.” 
 

Curado não vê saída da crise por meio de aumento no consumo da população ou dos 
gastos do governo. “A retomada precisa contar com essa perna dos investimentos 
privados. E eles só vêm se houver confiança, em especial na questão fiscal.” 

 
Só cortar não dá 

A redução na previsão do governo para o crescimento da economia em 2017, agora 
de apenas 0,5%, criou um rombo de R$ 58 bilhões no orçamento. O Planalto alega 
que não tem como tapá-lo apenas cortando gastos, pois isso afetaria quase metade 

das despesas não obrigatórias, estimadas em R$ 120 bilhões, o que paralisaria os 
serviços públicos, segundo declaração do ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 

 
R$ 20 bilhões a menos 
A decisão do governo de aumentar impostos ganhou um empurrão com uma decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF), que neste mês proibiu a cobrança de PIS/Cofins 
sobre o ICMS. O fim da cobrança em cascata – uma vitória para as empresas, que 

defendem o fim da cobrança de impostos em cascata – vai reduzir a arrecadação 
federal em aproximadamente R$ 20 bilhões por ano. 
 

Economistas veem revisão de desonerações e altas em IOF e tributos sobre 
combustíveis 

Não se sabe em que tributos o governo vai mexer. Entre as apostas estão a revisão 
de desonerações feitas nos últimos anos, alterações no Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) e aumentos em contribuições sobre os combustíveis, como Cide e 
PIS/Cofins. 
 

“O aumento de impostos nesse momento, em que a economia apenas começa a 
mostrar sinais de recuperação, não é auspicioso. Entretanto, se a estratégia se 

concentrar em eliminar subsídios ineficientes, como a desoneração da folha de 
pagamento, elevando as alíquotas para o patamar original, pode ser uma estratégia 
acertada”, afirmou a equipe da consultoria Rosenberg Associados, em relatório 

enviado a clientes. 
 

O economista-chefe da gestora de recursos Franklin Templeton, Vagner Alves, observa 
que, como as desonerações feitas nos últimos anos não tiveram o efeito esperado 
sobre a atividade, o retorno às alíquotas normais “também não deve ter o efeito 

contrário”. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/temer-queria-simplificar-impostos-agora-pensa-em-aumenta-los-ch18e8g8qfo5s3hrtseafwqln


Segundo Alves, a tributação sobre os combustíveis teria um pequeno impacto sobre 
os índices de preços. “Mas nada relevante, até porque a inflação está bem 
comportada”, diz. “Vejo como positivo o esforço em entregar a meta fiscal prometida.” 

 
André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos, vê chance de um 

aumento no IOF sobre o câmbio. “Dada a recente apreciação do real e a inflação sob 
controle, a alta do IOF sobre operações de câmbio pode ser uma das melhores 

maneiras de arrecadar mais sem transtornar o tecido econômico”, escreveu, em 
relatório.  
 

“A alta de impostos seria incorporada à desvalorização do real num primeiro momento 
e isso pode até ajudar, modestamente que seja, a balança comercial.” 

 

Skaf se reúne com Meirelles e defende que não haja aumento de impostos 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em campanha contra o provável aumento de impostos pelo governo para cobrir parte 

do rombo de R$ 58,2 bilhões no orçamento deste ano, o presidente da Federação das 
Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, esteve reunido durante cerca de três horas 
no Ministério da Fazenda e pediu ao ministro Henrique Meirelles que a equipe 

econômica se concentre no corte de gastos e na venda de ativos. Para o executivo, 
um aumento de tributos nesse momento pode prejudicar a retomada do crescimento 

econômico em 2017.  
 
“Não há dúvida que o momento é inoportuno para o aumento de impostos. A nossa 

esperança é de que o bom senso prevaleça para a redução das despesas”, afirmou 
Skaf. “Viemos apresentar subsídios para que o ministro avalie fazer um 

contingenciamento maior para ganhar tempo, até mesmo porque a economia pode 
melhorar ao longo do ano com efeito na arrecadação”, completou.  
 

Entre as alternativas, o presidente da Fiesp citou o leilão de usinas hidrelétricas, já 
elencado por Meirelles como uma fonte de até R$ 10 bilhões em receitas. Outros R$ 

8,6 bilhões viriam de precatórios não reclamados pelos beneficiários.  
 
“Achamos que o governo pode arrecadar ainda mais na venda de controles acionários 

de empresas estatais. Há várias opções para se contornar esses R$ 50 bilhões sem 
aumento de impostos”, concluiu. 

 

Meirelles: anúncio de contingenciamento de despesa e alta de imposto sairá 
até 4ª 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou na noite desta segunda-feira, 
27, que o anúncio do contingenciamento de despesas deste ano e das medidas de 

aumentos de impostos para compensar o rombo no Orçamento pode ficar para quarta-
feira (29). Na semana passada, ele havia prometido esse anúncio para esta terça-
feira, 28.  

 
“Estamos esperando a formalização da Advocacia-Geral da União (AGU) para ter a 

formatação das receitas e vamos anunciar nesta terça ou na quarta-feira as medidas 
necessárias. O prazo oficial para a publicação no Diário Oficial é até quinta-feira, então 
pretendemos anunciar até quarta”, afirmou. “O Tribunal de Contas da União (TCU) 

exige uma documentação bem embasada sobre essas receitas, então vamos esperar 
a conclusão dos pareceres”, completou.  

 
Na semana passada, o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas 
mostrou um rombo de R$ 58,2 bilhões no Orçamento de 2017, que faltariam para o 
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cumprimento da meta de déficit de R$ 139 bilhões para este ano. Na ocasião, Meirelles 
disse que o governo buscava entre R$ 14 bilhões e R$ 18 bilhões em processos 
judiciais para reduzir esse buraco que precisará ser compensado por medidas. Hoje, 

ele atualizou essa estimativa para R$ 17 bilhões.  
 

“A previsão de receitas com precatórios e usinas hidrelétricas é de R$ 17 bilhões”, 
afirmou. “Os R$ 8,6 bilhões em precatórios devem entrar no primário deste ano”, 

acrescentou. Já as usinas dependem de novos leilões de concessão à iniciativa privada 
para arrecadarem o valor restante.  
 

A AGU publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial da União uma portaria para 
regulamentar os procedimentos a serem adotados pelas unidades de execução da 

Procuradoria-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal na gestão de contas 
vinculadas a Precatórios e a Requisições de Pequeno Valor (RPV) não sacadas pelos 
beneficiários.  

 
Os recursos que estão depositados há mais de cinco anos serão imediatamente 

transferidos para o Tesouro. Já as contas entre dois e cinco anos poderão ser 
recuperadas pelos beneficiários que requisitarem esses depósitos. 
 

Contra aumento de impostos, CNI diz que irá protestar 

28/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
“Quem paga são os consumidores e a sociedade já está penalizada” 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse que 

a entidade é contra aumento de tributos e que, se houver elevação de impostos na 
próxima semana, vai protestar. “Somos contra elevação de impostos, vamos 

protestar, discutir com o Congresso, com o presidente Michel Temer, com o ministro”, 
afirmou, após reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 
 

Nessa sexta-feira (24), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
publicou anúncios em jornais criticando a possibilidade de aumento de impostos pelo 

governo Temer. De acordo com Andrade, na reunião com Meirelles, não foi discutido 
o tema elevação de tributos.  
 

Ele disse que a entidade reconhece a necessidade do ajuste fiscal para que o país volte 
a crescer. “Se não tiver o conforto de ajuste nas contas públicas, certamente vamos 

ter erosão da atividade econômica e voltar dois anos atrás”, afirmou. Ele defende, no 
entanto, que a conta seja fechada sem o aumento de tributos. 
 

Nesta semana, a equipe econômica indicou que o Orçamento de 2017 tem um rombo 
de R$ 58,1 bilhões, valor que será coberto por receitas que estão sob discussão 

judicial, contingenciamento e mais impostos. “A conta não é simples de fechar, nem 
tem um único lado. Tem um somatório de ações, reduzir despesas e burocracia, deixar 

de investir em áreas não prioritárias”, afirmou.  
 
“Aumentar impostos deve ser a última das últimas possibilidades. Quem paga são os 

consumidores e a sociedade já está penalizada.” Andrade entregou ao ministro uma 
lista de 11 projetos que a entidade quer que sejam enviados ou tenham a tramitação 

no Congresso priorizada, entre eles o do Refis, que a indústria quer que seja ampliado, 
e da reforma do PIS/Cofins. 
 

Eurasia: possível alta de impostos pode render R$ 20 bi para governo 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo pode anunciar nesta terça-feira, 28, um aumento de imposto para conseguir 
fechar as contas públicas este ano. A elevação deve se focar neste primeiro momento 
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no PIS e na Cofins e em acabar com a desoneração da folha de pagamento em 
determinados setores, de acordo com análise da consultoria de risco político Eurasia, 
com sede em Nova York. O aumento dos tributos pode render um terço dos R$ 58,2 

bilhões que o governo precisa para alcançar a meta fiscal de 2017, ou seja, cerca de 
R$ 20 bilhões.  

 
A Eurasia ressalta em relatório nesta segunda-feira, 27, que a arrecadação menor que 

o previsto no Brasil, por causa da forte recessão, dificulta o cumprimento da meta 
fiscal. Para 2017, o déficit primário previsto é de R$ 139 bilhões. Dos R$ 58,2 bilhões 
que ainda faltam, além da alta de impostos, receitas extraordinárias e corte de gastos 

também devem ser usados para tapar o buraco, cada um cobrindo cerca de um terço 
do total.  

 
Os analistas da Eurasia para Brasil, Christopher Garman, João Augusto de Castro 
Neves, Filipe Gruppelli Carvalho e Djania Savoldi, destacam que o fato de mais de 

80% das despesas brasileiras serem rígidas, ou seja, atreladas à Constituição, dificulta 
o corte de gastos. Já nas despesas discricionárias, que podem ser alvo de reduções, 

muita coisa do que era possível fazer já foi feita, de acordo com o relatório.  
 
Com isso, a questão para esta semana é o quão grande será o aumento dos tributos. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve fazer o anúncio do contingenciamento 
de gastos e aumento de impostos na tarde desta terça-feira.  

 
A Eurasia avalia que o governo vai ser mais cauteloso ao falar em elevação de 
impostos. Por isso, enquanto se comentou no final de semana em Brasília que a alta 

poderia cobrir até 40% do rombo de R$ 58,2 bilhões, os analistas da consultoria norte-
americana acreditam que pode chegar ao redor de 33%.  

 
Uma das razões para a cautela do governo com a elevação de impostos se deve à 
incerteza sobre como se comportarão algumas fontes de receitas este ano, incluindo 

àquelas do segundo programa de repatriação, além de outras que dependem de 
decisões judiciais. “Há ainda uma razão política. Anunciar aumento de impostos 

enquanto se tenta aprovar a reforma da Previdência será difícil politicamente.”  
 
Outro pontos, ressaltam os analistas, é que Meirelles tem enfatizado que a estratégia 

do governo é concentrar o ajuste fiscal no lado dos gastos.  
 

Além do aumento do PIS e da Cofins, a Eurasia avalia que o governo vai procurar 
reverter a desoneração da folha de pagamento, estratégia usada pela então presidente 
Dilma Rousseff para tentar estimular a economia. Para os analistas, será politicamente 

difícil aprovar este ponto no Congresso. O aumento da alíquota dos dois tributos pode 
ser feito via medida provisória, enquanto a desoneração precisa do aval dos 

parlamentares. “Com os legisladores muito contrários aos aumentos de impostos, 
qualquer medida que o governo sinalize neste sentido pode ser rejeitada.”  

 
Caso o governo não seja bem-sucedido na reversão das desonerações, a Eurasia 
acredita que Meirelles pode recorrer a aumentos de outras alíquotas, que não precisam 

de aprovação do Congresso, como a Cide, que é cobrada nos combustíveis, o Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Os analistas, porém, não acreditam que este ponto será anunciado nesta terça-feira. 
 

Com dados econômicos em trajetória positiva, arrecadação terá alta, diz 
Receita 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, 
disse que, se os indicadores macroeconômicos continuarem a trajetória positiva de 

recuperação, a arrecadação de tributos deverá apresentar crescimento em 2017. Ele 
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ressaltou, no entanto, que ainda é cedo para fazer projeções para o ano. “A trajetória 
começou a reverter em outubro do ano passado e é otimista.”  
 

Ele ressaltou que a recuperação econômica e da arrecadação de tributos virá com mais 
força quando houver aumento no emprego e nos salários.  

 
Malaquias disse ainda que a Receita está estudando os impactos do projeto de 

terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados, mas que espera a sanção para 
uma avaliação final.  
 

IRPJ e CSLL  
A arrecadação com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido (CSLL) tem mostrado vigor nos últimos meses diante da 
perspectiva de melhora da rentabilidade das empresas nos próximos meses. O 
fenômeno foi comemorado pela Receita Federal durante a divulgação dos números de 

fevereiro.  
 

No primeiro bimestre, a arrecadação com o IRPJ e CSLL somou R$ 50,029 bilhões, 
montante que registrou alta real de 6,35% na comparação com igual período do ano 
passado.  

 
“Como em 2016 houve uma base muito baixa, os números de 2017 parecem mais 

pronunciados. São números que permitem essa análise”, disse Malaquias, ao comentar 
que há melhora de perspectiva de aumento da lucratividade das empresas. “E isso não 
acontece apenas no setor financeiro. Outras empresas também estão iniciando a 

recuperação.”  
 

Segundo os dados apresentados pela Receita, a arrecadação com IRPJ e CSLL do setor 
financeiro teve alta real de 20,78% no primeiro bimestre na comparação com igual 
período do ano passado. Já o montante arrecadação com os dois tributos dos demais 

setores da economia teve alta real de 13,97% na mesma base de comparação.  
 

Entre as razões para a melhora da perspectiva da lucratividade das empresas, 
Claudemir Malaquias cita como exemplo a redução de custos executada nas 
companhias durante os últimos meses. “Houve forte redução de custos, inclusive com 

demissões, isso tende a elevar a lucratividade. Também houve renegociação e redução 
de preços nos setores, o que também aumenta o lucro”, disse.  

 
A redução do endividamento também abriu espaço para que a empresa gaste menos 
com juros. “Empresas estão se folgando um pouco mais”, disse, ao comentar que esse 

fenômeno atinge setores como o da construção civil.  
 

Malaquias comentou ainda que o patamar elevado do juro também ajuda a 
lucratividade da tesouraria das instituições financeiras. “No caso do setor financeiro, a 

base de comparação em relação ao ano passado é muito baixa. Não quer dizer que o 
setor está tendo muito lucro. É a arrecadação que está retornando ao patamar 
normal.”  

 
Os números apresentados pela Receita mostram que houve aumento real da 

arrecadação em fevereiro de 0,62% na comparação com igual mês do ano passado.  
 
O aumento foi gerado pelo montante obtido com valores administrados por outros 

órgãos, que tiveram alta real de 53,3% – valor diretamente influenciado pelo aumento 
da arrecadação com royalties de petróleo. Sem os royalties, a arrecadação teria tido 

queda real de 0,48%. 
 
 

 



Malaquias: melhora da atividade já começa a se refletir na arrecadação 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, 
disse nesta segunda-feira, 27, que a atividade econômica vem se recuperando em 

ritmo lento, mas a melhora já começa a se refletir na arrecadação de impostos.  
 

O recolhimento de tributos ficou praticamente estável em fevereiro (queda real de 
0,09%), mas impostos ligados à produção industrial e ao faturamento das empresas 
mostraram crescimento. A arrecadação do IRPJ e da CSLL aumentou 15,65%, e a do 

Imposto sobre Produtos Industrializados subiu (IPI) 9,8%, ambas em relação a 
fevereiro de 2016.  

 
“O aumento na arrecadação do IRPJ e da CSLL sinaliza que empresas esperam lucros 
maiores”, afirmou Malaquias. Ele ressaltou que a arrecadação do IPI está voltando aos 

patamares de antes de 2015, considerados “normais” pela Receita.  
 

O Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho aumentou 5,02%. 
Malaquias atribui esse crescimento aos reajustes em algumas categorias, 
principalmente no funcionalismo público, já que, segundo ele, o nível de emprego 

ainda não se recupera na mesma velocidade que a indústria.  
 

Já o recolhimento do Imposto de Importação caiu 27,32% principalmente por conta 
da taxa de câmbio. 
 

Regularização tributária (final) 

28/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Estamos concluindo hoje a série sobre as principais orientações baixadas pela Receita 
Federal relacionadas ao Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pelo 

governo federal no início do ano.  
 

Pessoas físicas ou jurídicas (de direito público ou privado) poderão optar pelo referido 
programa, nos termos da Medida Provisória nº 766/2017 e IN RFB nº 1.687/2017. O 
prazo de adesão termina no dia 31 de maio próximo. Os interessados poderão acessar 

a regulamentação do PRT no site da Receita Federal.  
 

Regularização tributária (I)  
Regularização tributária (II)  
Regularização tributária (III)  

Regularização tributária (IV)  
 

8. Exclusão do Programa 
 

O contribuinte será excluído do PRT, com automática exigibilidade da totalidade do 
débito ainda não pago, nas seguintes situações: falta de pagamento de três parcelas 
consecutivas ou seis alternadas; falta de pagamento de uma parcela, mesmo estando 

pagas as demais; constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial 
do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento e 

decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante. 
 
Ensejam também a exclusão do programa: concessão de medida cautelar fiscal, contra 

o devedor, nos termos da Lei nº 8.397/1992; declaração de inaptidão da inscrição no 
CNPJ; inadimplemento dos débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos 

ou não na Dívida Ativa da União; descumprimento regular das obrigações para com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e inadimplemento, após trinta dias, 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/malaquias-melhora-da-atividade-ja-comeca-a-se-refletir-na-arrecadacao/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-final-55d7zctvpxrwnh7ob2tfenmp3
https://idg.receita.fazenda.gov.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-i-ei2ol21sf3mf7czbcswv7xz5y
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-iii-cbpixeodnhxz9w3i2fzgq2hfx
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/de-olho-no-leao/regularizacao-tributaria-iv-79zwzrxxl8p5ydtlwgx42v3jf


do saldo apurado em análise dos créditos próprios indicados quando da prestação 
dessas informações. 
 

Todas as orientações elencadas nesta série foram extraídas de informações básicas 
sobre o assunto, divulgadas no site da Receita Federal. 

 
NO VÃO DA JAULA 

**** O aviso é da própria Receita Federal: informações de redes sociais são indícios 
que se somam aos diversos outros cruzamentos que os Auditores-Fiscais realizam, 
como informações bancárias, cartórios, veículos, declarações de fontes pagadoras, 

profissionais de saúde, aluguéis etc. 
 

**** Trata-se de cruzamento de informações que se aperfeiçoa a cada dia com a 
retroalimentação dos sistemas, aliada à experiência dos fiscais e da evolução 
tecnológica. 

 
**** Essas informações são utilizadas de forma rotineira na análise e seleção de 

contribuintes para fins de fiscalização. Os agentes do Leão vasculham 
permanentemente as redes sociais para identificar bens e possíveis interpostas 
pessoas (laranjas) nos relacionamentos do contribuinte fiscalizado.  

 
Segundo a receita, na área de seleção e programação da ação fiscal, o órgão está 

utilizando modelos de inteligência artificial que realizam buscas na internet e incluem 
essas informações entre os parâmetros de seleção de contribuinte para a malha fiscal. 
Barbas de molho! 

 

Editorial: Crescimento e emprego 

28/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
A economia precisa retomar o crescimento do PIB de forma rápida e a taxas 

elevadas como forma de elevação do número de empregados 
 

 
 

Os dois principais problemas econômicos do Brasil hoje são o baixo crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) e o desemprego. Ambos estão diretamente ligados à 
recessão.  

 
Da população total de 207,2 milhões, 103 milhões compõem a chamada “população 

economicamente ativa” (os que estão em condições de trabalhar), dos quais 13 
milhões estão desempregados, fenômeno cuja causa primária é a queda de 7,4% do 
PIB de 2016 em relação a 2013, já que as vagas totais de empregos dependem do 

tamanho da produção feita no território nacional e da estrutura tecnológica 
incorporada ao sistema produtivo. 

 
Uma vez dado o nível de automação e o tipo de tecnologia de cada etapa do processo 
produtivo, menos produto implica menos gente trabalhando.  

 
Um efeito conhecido dos especialistas em economia do setor privado é que, quando o 

PIB cai, o aumento do desemprego pode ser calculado com boa dose de precisão 
técnica. A cada ponto porcentual de queda no PIB, considerando a forma como a 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/crescimento-e-emprego-a6e9kl034y28awfyzpwv6xrtw


recessão se distribui pelos vários setores da economia, sabe-se quantos empregos 
formais serão perdidos. Assim, os 13 milhões de desempregados resultam do tamanho 
a que chegou a recessão brasileira. 

 
A recuperação do PIB não traz de volta os empregos na mesma proporção em que 

foram perdidos 
 

O problema está no fato de que a recuperação do PIB não traz de volta os empregos 
na mesma proporção em que foram perdidos. Embora qualquer retomada do 
crescimento do PIB provoque aumento do nível de emprego, cada ponto porcentual de 

aumento do produto não recupera o número de vagas perdidas a cada porcentual de 
queda do PIB no passado.  

 
A razão, de forma simplificada, é que a recessão impõe às unidades produtivas ajustes 

e reformulações em seus sistemas logísticos e de automação, fazendo que a saída da 
recessão ocorra com menor necessidade de trabalhadores; em muitos casos e 
situações, a produção se recupera com incorporação de novas tecnologias e novas 

máquinas, as quais exigem menor número de trabalhadores. Se as metodologias 
conhecidas funcionarem, quando o PIB brasileiro crescer e voltar a ser o mesmo de 

2013, o número de empregos recuperados será menor que o número de empregos 
perdidos.  
 

Além disso, se levarmos em conta o aumento da população – em torno de 1,8 milhão 
por ano –, o número de desempregados tende a ficar ainda mais alto. O resumo desse 

panorama complexo é que a economia precisa retomar o crescimento do PIB de forma 
rápida e a taxas elevadas como forma de elevação do número de empregados. 
Infelizmente, a estimativa oficial é de que o PIB de 2017 cresça menos de 1% sobre 

o ano passado, embora o ministro da Fazenda goste de afirmar que no último trimestre 
deste ano o PIB poderá estar rodando a uma taxa perto de 3% maior que no mesmo 

trimestre de 2016. 
 
Os prefeitos, os governadores e as autoridades federais aprenderam da forma mais 

dramática como o estrago feito pela recessão afeta as contas públicas. Não 
conseguindo reduzir despesas e vendo a arrecadação tributária despencar fortemente, 

os déficits fiscais explodiram e jogaram os municípios, os estados e a União em uma 
crise financeira de alta gravidade.  
 

Neste cenário, os políticos em todos os níveis deveriam ter uma meta prioritária: a 
retomada urgente do crescimento do PIB, para o que deveriam ter o apoio dos 

sindicatos e das centrais que dizem defender os trabalhadores.  
 
Ainda que haja divergências sobre os efeitos de cada medida ou política pública sobre 

o crescimento, há um certo número de medidas que o mundo sabe serem capazes de 
ajudar no aumento da produção. Esse deveria ser o tema nacional na esfera 

econômica. Infelizmente, as confusões políticas e crise jurídico-moral assumiram o 
show diário a que a nação assiste, assustada. 
 

Sob risco de cassação, defesa de Temer no TSE critica “pressa” de relator 

28/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
“Depois de fazer uma instrução limitada, indeferindo pedidos das partes, 

agora já encerra o seu relatório”, criticou o advogado; julgamento sobre a 
chapa Dilma/Temer pode começar na semana que vem 

 

A defesa do presidente da República, Michel Temer (PMDB), recebeu com indignação 
a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciar o julgamento que pode 

resultar na cassação do seu mandato já na próxima semana. A representação, 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/sob-risco-de-cassacao-defesa-de-temer-no-tse-critica-pressa-de-relator-7sysd64qq86hy97zn9676fig4
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proposta em 2015 pelo PSDB, alega abuso de poder político e econômico, uso indevido 
dos meios de comunicação social, fraude, além de arrecadação e gastos não 
contabilizados pela coligação “Com a Força do Povo”, que tinha o peemedebista como 

vice e era encabeçada por Dilma Rousseff (PT), destituída do cargo após sofrer um 
impeachment, em agosto do ano passado.  

 
O ministro do TSE Herman Benjamin concluiu na segunda-feira (27) o seu relatório, e 

encaminhou o texto para análise dos demais seis magistrados que atuam na Corte, 
Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves e 
Luciana Lóssio. Ao ser informado disso, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, 

antecipou que, após o relator concluir o seu voto, convocará sessões extraordinárias 
para analisar o caso, o que pode ocorrer já na próxima semana.  

 
No relatório de 1.086 páginas distribuído por Benjamin aos ministros, o relator não 
antecipa o seu voto, que só será lido durante a sessão. Depois disso, qualquer 

magistrado pode pedir vista do caso, o que adiaria a votação por tempo indeterminado.  
“A defesa [do presidente Temer] gostaria que os demais ministros pudessem conhecer 

com calma o processo, que é complexo, volumoso e de grande repercussão. Não é 
razoável eles terem apenas uma semana para isso.  
 

Acharia natural um pedido de vista”, disse o advogado Gustavo Guedes, responsável 
pela defesa do ex-vice-presidente da República no TSE. “Ao menos 30 dias seriam 

razoáveis”, completou ele, em entrevista à Gazeta do Povo. 
 
Mas, mesmo na hipótese de um eventual pedido de vista adiar o julgamento para 

daqui um mês, ele ainda aconteceria no primeiro semestre, algo que destoa das 
previsões feitas pelo próprio presidente do TSE, Gilmar Mendes. Em entrevistas à 

imprensa no início do ano, o magistrado ventilava a possibilidade de o julgamento só 
ocorrer no segundo semestre. Agora, a defesa do presidente Temer trabalha com 
prazos mais curtos. Se houver derrota no TSE, ainda caberá um recurso extraordinário 

do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 

“É uma pressa injustificada [do relator]. Depois de fazer uma instrução limitada, 
indeferindo pedidos das partes, agora já encerra o seu relatório. É mais uma 
demonstração de pressa”, criticou Guedes. Nos bastidores, comenta-se que Benjamin 

deseja apresentar seu voto antes das saídas dos ministros Henrique Neves, em 
meados de abril, e Luciana Lóssio, em maio. 

 
Argumentos da defesa 
As críticas da defesa do presidente Temer também constam das alegações finais, 

protocoladas no processo. O relator, na visão dos advogados do peemedebista, teria 
cometido “abusos”, revelando “comprometimento de sua imparcialidade”. 

 
Segundo a defesa, a representação começou com “um desenho original restrito”, com 

objeto específico, e foi “sendo gradativamente ampliada”, “à medida que notícias 
novas (de duvidosa relação com o objeto original) foram surgindo”.  
 

“Sem qualquer solicitação das partes, a partir de um vazamento ilegal, decidiu Vossa 
Excelência pela oitiva de Claudio Melo Filho e Marcelo Odebrecht”, apontou a defesa. 

“Inegável que a alegada compra dos partidos ou do tempo de TV e o caixa dois na 
publicidade não integram o núcleo fático original (...).  
 

Sequer foram ouvidos os presidentes dos partidos supostamente beneficiados. Em 
alguma medida apressado, Vossa Excelência optou por substituir depoimentos por 

declarações escritas (...). No caso do alegado caixa dois para a publicidade, nem 
mesmo ouvidos foram os supostos beneficiários dos pagamentos não oficiais”, criticou 
ainda defesa. 
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Há outros argumentos apresentados nas alegações finais. A defesa do presidente 
Temer destacou que, se a Corte entender que houve abuso de poder econômico, ainda 
assim é necessário verificar se tal ilegalidade teria sido capaz de afetar o resultado 

das eleições.  
 

“Ora, como se sabe, não basta a mera demonstração de ilegalidade. Exige-se mais. É 
preciso que o ilícito flagrado tenha em si gravidade suficiente a ocasionar desequilíbrio 

ao pleito (...). Todos aqueles que viveram o período de campanha de 2014, sabem 
que o resultado não foi conquistado por meio de práticas abusivas (...). Serão 
necessárias provas muito mais robustas do que aquelas apresentadas com a inicial 

para alterar o comando de 54 milhões de brasileiros”, reforçou a defesa. 
 

A conhecida tese da separação das contas também é reforçada nas alegações finais: 
“No caso concreto é perfeitamente possível a separação, haja vista, como se disse 
desde o começo, não ter havido arrecadação pelo então vice para a conta de campanha 

de Dilma”. 
 

Por fim, os advogados do presidente Temer também apelam para que os ministros 
observem “interesses maiores da nação”. “Eis que as consequências de uma cassação, 
no momento que atravessamos, podem ser antevistas com facilidade. Não se trata, 

pois, de adotar-se uma posição política. Cuida-se de preservar o interesse público, 
pela manutenção da ordem constitucional”, concluiu a defesa.  

 

40% da água distribuída pela Sanepar não chega às casas dos curitibanos 

28/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pesquisa revela que índice de desperdício da água distribuída é maior do que 

a média nacional 

 
 

O desperdício de água na rede de distribuição de Curitiba chega quase a 40%. De 
acordo com um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil em conjunto com a GO 
Associados, 39,11% da água distribuída pela Sanepar não chega às casas dos 

curitibanos. O valor é superior à média nacional, que é de 36,70%. 
 

Os números são de 2015 e levam em conta os dados divulgados pela própria empresa 
paranaense. O índice avalia o volume que é produzido e tratado pela companhia e 

aquilo que é consumido pelos usuários, servindo como uma espécie de síntese de 
eficiência do sistema como um todo. A pesquisa não considera o que é desperdiçado 
dentro das residências, mas somente aquilo que se perde durante a distribuição, seja 

com vazamentos ou fraudes. 
 

Como ajudar 
Embora o índice de perda na distribuição leve em conta o volume de água que é 
desperdiçado somente na rede das cidades, a população pode fazer a sua parte para 

ajudar a reduzir esses valores. “Quando a população avisa a Sanepar sobre algum 
vazamento, já colabora com a redução do índice”, afirma Marcelo Depexe. “Nesses 

casos, o vazamento é consertado em até 4 horas”. 
 
Ele também destaca a importância de denunciar fraudes e aponta um crescimento no 

número de “gatos” feitos na rede de água de Curitiba.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/40-da-agua-distribuida-pela-sanepar-nao-chega-as-casas-dos-curitibanos-57j54c88lgogat2odckr92exw


Segundo o engenheiro da Sanepar, Marcelo Depexe, o desafio está na própria 
dificuldade de monitorar a rede em uma cidade de grande porte. “Em uma cidade 
menor, com uma rede menos complexa, é mais fácil identificar vazamentos e reduzir 

essas perdas”, aponta destacando que o inverso também é verdadeiro. A Região 
Metropolitana de Curitiba possui cerca de 300 pontos de medição da Sanepar, que faz 

uma média de 530 consertos por dia. 
 

Ainda assim, o sócio da GO Associados e pesquisador do instituto, Pedro Scazusca, 
considera o cenário curitibano positivo. “Curitiba ocupa uma posição intermediária 
entre as cidades com menos perda de distribuição no país. Ainda tem o que melhorar, 

mas já é um índice razoável”, explica. Entre as capitais, Curitiba ocupa a 11.ª 
colocação. Porto Alegre lidera o ranking, com apenas 16,95% de perda. 

 
Outro ponto que ambos os especialistas destacam é a idade e a conservação da rede 
de distribuição e o impacto que isso tem na eficiência do serviço. “Quando a rede 

começa a envelhecer, é preciso fazer a substituição e isso tem um custo elevado”, 
afirma o engenheiro da Sanepar. “Apesar da tarifa ter um custo para a população, ela 

é pequena perto do custo de tratamento, distribuição e atualização de sistema”. Para 
ele, em muitos casos, essas cifras são muito mais altas do que os prejuízos causados 
pela perda. 

 
No bolso do consumidor 

De acordo com Depexe, a ideia de que um menor desperdício se converteria em uma 
tarifa mais barata para o usuário pode ser verdadeira, mas há muitos pormenores no 
caminho. E um deles é esse investimento. “Tem de ser um investimento contínuo. Tem 

de investir para consertar e melhorar os índices. Só a partir disso é que vamos ver 
uma amortização da tarifa”, conta. “Pode ser que o valor tenha que aumentar para 

cobrir os custos”. 
 
Para o pesquisador do Trata Brasil, esse é um ciclo positivo em que as empresas 

precisam entrar. “Uma empresa que perde menos tem um melhor resultado e mais 
condições de investir e entregar mais. O indicador é só uma síntese disse”, afirma 

Scazusca. 
 
A Sanepar realiza o trabalho preventivo. Segundo o engenheiro, novos equipamentos 

foram adquiridos em 2016 e outros projetos estão sendo elaborados para otimizar a 
manutenção e reduzir o desperdício. “A ideia é criar 74 novos setores de distribuição 

na RMC para oferecer mais controle operacional e agilidade para identificar 
vazamentos”, detalha. Ainda assim, ele lembra que isso exige obras e que os 
resultados devem demorar um pouco a aparecer.  

 

INCC-M fica em 0,36% em março ante 0,53% em fevereiro, revela FGV 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) desacelerou para 
0,36% em março, de 0,53% em fevereiro, divulgou nesta terça-feira, 28, a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).  

 
O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços apresentou variação de 0,26% neste mês, 

após avançar 0,62% na leitura de fevereiro. Já o índice referente à Mão de Obra 
registrou variação de 0,45%, mesma taxa da medição anterior.  
 

Das sete capitais analisadas, seis tiveram alívio em suas taxas de variação na 
passagem de fevereiro para março: Salvador (0,38% para 0,02%), Brasília (0,09% 

para 0,07%), Recife (1,52% para 0,04%), Rio de Janeiro (0,38% para 0,08%), Porto 
Alegre (0,28% para 0,06%) e São Paulo (0,26% para 0,18%). Por outro lado, Belo 
Horizonte registrou aceleração no período, de 2,00% para 2,36%. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/incc-m-fica-em-036-em-marco-ante-053-em-fevereiro-revela-fgv/


IPC-Fipe acelera levemente e registra alta de 0,06% na 3ª quadrissemana de 

março 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, 

registrou alta de 0,06% na terça quadrissemana de março, acelerando-se levemente 
em relação ao avanço de 0,02% observado na segunda quadrissemana do mês, 

segundo pesquisa divulgada hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe).  
 

Os custos de Alimentação tiveram queda marginal de 0,01% na terceira leitura de 
março, após recuarem 0,41% na segunda quadrissemana.  

 
Outros dois dos sete componentes do IPC-Fipe também mostraram deflação menos 
intensa. Foi o caso de Despesas Pessoais (de -0,10% na segunda quadrissemana para 

-0,03% na terceira quadrissemana) e de Vestuário (de -0,11% para -0,03%).  
 

Além disso, subiram com mais força os itens Saúde (de +0,57% para +0,69%) e 
Educação (de +0,03% para +0,06%).  
 

Por outro lado, desaceleraram os custos de Habitação (de +0,38% para +0,28%) e 
intensificou-se a deflação de Transportes (de -0,11% para -0,41%).  

 
Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe na terceira quadrissemana 
de março:  

 
Habitação: 0,28%  

Alimentação: -0,01%  
Transportes: -0,41%  
Despesas Pessoais: -0,03%  

Saúde: 0,69%  
Vestuário: -0,03%  

Educação: 0,06%  
Índice Geral: 0,06% 
 

Novo presidente da vale tem perfil discreto e direto 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Descrito como um executivo discreto e de posicionamento bastante direto em 
negociações, Fabio Schvartsman chega à presidência da mineradora Vale após ter 

permanecido seis anos à frente da fabricante de papel e celulose Klabin. Com 40 anos 
de carreira, Schvartsman, 63 anos, teve passagens por outros ícones nacionais, como 

Duratex e Grupo Ultra. “Ele não é ‘político’ na relação pessoal, é mais duro e objetivo”, 
descreveu uma fonte que já negociou diretamente com o novo presidente da Vale.  

 
Depois de trabalhar na Duratex no início de sua carreira, a ascensão do engenheiro 
formado pela Poli-USP no mundo dos negócios se deu durante a passagem de 22 anos 

pelo Grupo Ultra, hoje dono de negócios como a distribuidora de gás Ultragás, a rede 
de postos Ipiranga, a química Oxiteno e a rede de farmácias Extrafarma. Atualmente, 

o Ultra fatura cerca de R$ 76 bilhões ao ano.  
 
No Ultra, Schvartsman participou de negociações importantes, que ajudaram a dar ao 

grupo o porte que ele tem hoje, lembraram fontes de mercado ao Estado. Entre elas 
figurou a compra da rede de postos de combustíveis Ipiranga, em março de 2007, em 

parceria com a Petrobrás e a Braskem.  
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Anos antes, dentro do Ultra, foi um dos defensores da compra da petroquímica 
Copene, mas o negócio acabou ficando nas mãos da Odebrecht, dando origem à 
Braskem, companhia considerada o braço mais saudável do conglomerado.  

 
Apesar de ter participado de negociações importantes e de ter sido diretor financeiro 

e de relações com investidores, a saída de Schvartsman do Ultra se deu em meio à 
disputa pelo comando do negócio, no fim de 2007. Depois de mais de duas décadas, 

ele esperava ser elevado à presidência da Ultrapar, contam pessoas que trabalharam 
de forma próxima ao executivo na época.  
 

Schvartsman era cotado para assumir a presidência da Ultrapar, substituindo Paulo 
Cunha. O escolhido acabou sendo Pedro Wongtschowski, que ficou no cargo até 2012, 

quando foi nomeado o atual CEO, Thilo Mannhardt.  
 
Após deixar o Ultra, Schvartsman assumiu em 2008 o comando do grupo San Antonio, 

onde ficou até 2010. O San Antonio foi um dos maiores fracassos da história da gestora 
GP Investments. Em 2014, a GP registrou a perda total do investimento no negócio de 

serviços para o setor de óleo e gás – apenas a compra de 17,7% da operação custou 
US$ 135 milhões, em 2008.  
 

O novo presidente da Vale deixou a San Antonio para assumir o comando da Klabin 
em fevereiro de 2011. Ele foi o primeiro executivo que não pertencia às famílias 

controladoras a comandar o grupo, e chegou para finalizar o processo de 
profissionalização da companhia de papel e celulose.  
 

Na Klabin, também teve o desafio de colocar em pé o projeto Puma, o maior 
investimento já realizado pela empresa. Inaugurado em junho de 2016, em Ortigueira 

(PR), teve orçamento de R$ 8,5 bilhões e se diferencia por ter produção híbrida, que 
permite a produção da celulose do tipo “fluff”, usada em fraldas, por exemplo.  
 

A soma das experiências de Schvartsman “vai fazer muito bem” à Vale, afirma Pércio 
de Souza, sócio da butique de investimentos Estáter: “O Fábio é um dos raros 

executivos que alia as capacidades de identificar problemas, implementar soluções e 
liderar times”.  
 

Desafios  
Uma das tarefas previstas do novo presidente da Vale será a reorganização societária. 

A empresa quer acabar com a Valepar para transformar a mineradora numa 
companhia sem controlador até 2020, o que acarretará mudanças no conselho de 
administração e na estrutura de suas ações em Bolsa. Schvartsman enfrentou desafio 

semelhante na Klabin, incluindo a transformação de parte das ações em “units”.  
 

Uma outra fonte lembrou que existem semelhanças entre os negócios de celulose e 
de mineração. Assim como o minério, a celulose é um produto cotado no mercado 

internacional e voltado para a exportação.  
 
Outro ponto comum às duas atividades é o risco ambiental. No setor de papel e 

celulose, há o impacto das florestas e da produção. Na Vale, a questão ambiental é 
terreno bastante sensível, por causa do rompimento da barragem da Samarco – joint 

venture da brasileira com a BHP Billiton -, que rendeu bilhões de reais em multas à 
subsidiária e resultou na morte de 19 pessoas no fim de 2015.  
 

Apesar de ver paralelos entre Klabin e Vale, a fonte lembrou que o desafio na 
mineradora é “infinitamente maior” não apenas pelo porte da companhia, mas também 

pela presença de fundos de pensão no negócio.  
 



A Klabin afirmou nesta segunda-feira, 27, em nota, que a decisão sobre a substituição 
de Schvartsman ainda não está tomada. O executivo não respondeu ao contato feito 
pela reportagem. 

 

Evidência sugere retomada gradual da atividade ao longo de 2017, diz Ilan 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou na noite desta segunda-
feira que a economia brasileira tem mostrado sinais mistos, mas compatíveis com a 
estabilização no curto prazo. “A evidência sugere uma retomada gradual da atividade 

econômica ao longo de 2017, mas que pode ser mais (ou menos) demorada do que a 
antecipada”, disse.  

 
A avaliação faz parte de discurso feito em jantar oferecido pelo Museu Judaico de São 
Paulo. A reunião não foi aberta para imprensa, mas os principais pontos da fala do 

presidente do BC foram publicados no site da autoridade monetária.  
 

Segundo Ilan, a política monetária deve contribuir para a retomada econômica, 
complementada por outros esforços do governo. “O crescimento econômico 
sustentável depende de níveis crescentes de produtividade. Por isso, é imprescindível 

a continuidade de vários esforços, como os que estamos empreendendo no Brasil”, 
declarou.  

 
Na avaliação do presidente do BC, é essencial a aprovação de reformas 
macroeconômicas, em especial as fiscais, como a reforma da Previdência. “O mesmo 

se aplica às reformas microeconômicas relacionadas a ganhos de eficiência, maior 
flexibilidade da economia e melhora do ambiente de negócios. Isso inclui a reforma 

tributária e trabalhista. É importante a realização de investimentos em infraestrutura, 
através das concessões e de outros mecanismos”, afirmou.  
 

Ilan também disse que o processo de flexibilização da política monetária e a adoção 
de medidas de caráter estrutural devem contribuir para a queda do custo de crédito. 

“A redução estrutural e sustentável do custo do crédito envolve um conjunto de 
reformas microeconômicas para o aumento da eficiência e da produtividade da 
economia”, disse.  

 
Em seu discurso, Ilan lembrou a chamada agenda BC+, que prevê várias ações para 

a redução sustentável do spread bancário, que, segundo ele, propiciam condições para 
tornar o crédito mais barato. Entre essas ações estão: incentivar a adimplência e a 
agregação de garantias, diminuir os custos administrativos, aumentar a concorrência 

no SFN (Sistema Financeiro Nacional) e diminuir subsídios cruzados.  
 

Confiança do cliente tem maior nível desde 2014 

28/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas subiu 3,5 
pontos em março, alcançando 85,3 pontos, o maior nível desde dezembro de 2014 

(86,4). 
 

"A Sondagem de março confirma a retomada da trajetória de alta da confiança do 
consumidor, interrompida com um forte ajuste no sentido contrário ao final do ano 
passado. O resultado continua sendo conduzido principalmente pela melhora das 

expectativas.  
 

Apesar disso, notícias favoráveis à retomada da economia, como a desaceleração da 
inflação, a queda dos juros e a liberação de recursos de contas inativas do FGTS, 
podem levar a uma alta mais consistente das variáveis que medem a situação corrente 
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dos consumidores ao longo dos próximos meses" afirma Viviane Seda Bittencourt, 
Coordenadora da Sondagem do Consumidor. 
 

Segundo o estudo, em março, tanto a avaliações sobre a situação atual quanto as 
expectativas apresentaram resultados positivos. O Índice da Situação Atual (ISA) 

subiu 1,2 pontos, alcançando 71,5 pontos, o maior nível desde agosto de 2015 (71,8); 
e o Índice de Expectativas (IE) avançou 5,1 pontos atingindo 95,7 pontos, o maior 

desde fevereiro de 2014 (100,7). Os números levantados pela fundação vão de 0 a 
200, sendo 100 a marca que difere o pessimismo do otimismo na percepção do cliente 
sob diversos aspectos.  

 

Pontualidade de pagamentos de micro e pequenas empresas aumenta em 
fevereiro 

28/03/2017 – Fonte: Portal Contábil  
 

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 
95,8% em fevereiro/17. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos 

realizados em janeiro/17, 958 foram quitados à vista ou com atraso máximo 
de sete dias. Este nível de pontualidade 
 

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 95,8% em 
fevereiro/17. Isto significa que a cada 1.000 pagamentos realizados em janeiro/17, 

958 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este nível de 
pontualidade foi maior que os 95,3% registrados tanto em janeiro/17 quanto em 
fevereiro do ano passado. 

 
De acordo com os economistas da Serasa Experian, a redução dos juros e a 

racionalização de custos e despesas têm produzido efeito positivo sobre a capacidade 
de pagamento das micro e pequenas empresas, sendo este mais um sinal de que, aos 
poucos, a economia brasileira começa a sair da recessão. 

 
As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o maior nível de 

pontualidade de pagamentos em fevereiro/17: 96,3%. Nas indústrias a pontualidade 
de pagamentos foi de 95,0% neste segundo mês do ano e nas micro e pequenas 
empresas do setor de serviços a pontualidade foi de 95,2% em fevereiro/17. 

 
O valor nominal médio dos pagamentos realizados em dia foi de R$ 1956 em 

fevereiro/17, uma queda de 2,8% em termos nominais comparando-se com 
fevereiro/16, refletindo iniciativas de cortes de custos e despesas por parte das 
empresas, visando a manutenção destes pagamentos em dia.  

 
O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas 

comerciais (R$ 1.981), seguido pelo das indústrias (R$1.937) e, por fim, pelas micro 
e pequenas empresas de serviços (R$ 1.879). 

 

Política econômica mudou de direção e reformas já mostram resultados, diz 

Ilan 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou na noite desta segunda-
feira que a política econômica do governo “mudou de direção” e avalia que as reformas 
implementadas “neste curto período já mostram resultados positivos”.  

 
“Diversas reformas e ajustes na economia brasileira aumentaram a confiança e 

reduziram a percepção de risco da economia brasileira. No campo da avaliação de risco 
do Brasil, observa-se avanço muito significativo. O CDS caiu de aproximadamente 500 
pontos-base no início de 2016 para cerca de 240 pontos-base atualmente”, destacou.  
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Para ele, a queda do risco evidencia maior confiança dos investidores externos na 
capacidade de solvência do país, “fruto das reformas e do foco no combate à inflação 
e na recuperação da atividade econômica”.  

 
A avaliação faz parte de discurso feito em jantar oferecido pelo Museu Judaico de São 

Paulo. A reunião não foi aberta para imprensa, mas os principais pontos da fala do 
presidente do BC foram publicados no site da autoridade monetária.  

 
Na opinião do presidente do BC, o andamento da reforma fiscal em curso, com 
destaque para a aprovação da PEC do teto dos gastos e o encaminhamento da reforma 

da Previdência, tem sido favorável e será decisivo para o bom desempenho futuro da 
economia brasileira.  

 
Ilan lembrou que a inflação vem desacelerando e afirmou que o trabalho do governo 
e do BC nos últimos meses tem sido efetivo em conter a inflação e ancorar as 

expectativas. “A evidência empírica tem novamente corroborado a importância da 
atuação da política monetária, e da política econômica de forma geral, para o controle 

da inflação. É importante ancorar as expectativas antes de iniciar o ciclo de 
flexibilização monetária”, disse.  
 

Além disso, o presidente do BC voltou a afirmar que a recessão atual é resultado de 
“excessos do passado”, avaliando que o choque de oferta enfrentando pelo País a partir 

de 2011 foi “erroneamente interpretado como temporário e tratado com políticas 
excessivamente intervencionistas”. “Nesse contexto as expectativas estavam 
desancoradas”, disse.  

 

Taxas de juros reais também estão em queda, diz Ilan 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou na noite desta segunda-

feira que a Selic tem caído em face das expectativas de inflação ancoradas em torno 
da meta, do processo de desaceleração dos preços e do alto grau de ociosidade da 

economia. Esse processo, diz Ilan, tem levado à redução do juro real que já tem girado 
em torno de 5% ao levar em conta a expectativa de inflação futura.  
 

“As taxas de juros reais (juros nominais menos inflação) também estão em queda. 
Várias medidas confirmam esse fato”, disse em discurso feito em jantar oferecido pelo 

Museu Judaico de São Paulo. A reunião não foi aberta para imprensa, mas os principais 
pontos da fala do presidente do BC foram publicados no site da autoridade monetária.  
 

Nesse trecho do discurso, Ilan Goldfajn ressaltou que o juro real, que chegou perto de 
10% em 2015, já caiu praticamente pela metade. Ao levar em conta a taxa de juro 

prefixada de 12 meses do mercado futuro descontada a inflação esperada para o 
mesmo período, o juro real embutido nesses contratos caiu de 9% em setembro de 

2015, para 7% no ano passado e, mais recentemente, para o atual patamar em torno 
de 4,9%.  
 

Outras métricas indicam a redução do juro real. Se levar em conta a trajetória da Selic 
prevista na pesquisa Focus para os próximos 12 meses, a taxa real está em 5%. No 

mercado de títulos, o juro real embutido nas NTN-B – papéis indexados à inflação 
medida pelo IPCA – já indicam taxa entre 5% e 5,5%.  
 

“É importante enfatizar que a medida de juros reais “ex-ante” (para frente) é a medida 
mais apropriada, pois é a que influencia as decisões econômicas”, disse, durante o 

jantar. O presidente do BC notou ainda que a chamada taxa “ex-post” (taxa Selic 
menos inflação passada) “é a taxa realizada do passado e, portanto, não influencia as 
decisões presentes que dependem do futuro”. “Essa medida é muito afetada por 
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choques do passado, por exemplo, por surpresas inflacionárias”, disse, segundo os 
apontamentos do BC.  
 

Esse choque acontece no Brasil recente, disse Ilan. Levando-se em conta a inflação 
dos 12 meses passados, o juro real “ex-post” atingiu o mínimo do ano de 2016, quando 

girou em torno de 2% real. “Exatamente quando a inflação ultrapassou 10% em 12 
meses”, disse o presidente do BC. Desde então, com a queda da inflação acumulada, 

essa medida tem recuado e já está em patamar entre 8 e 9%.  
 
“Ao longo do ciclo monetário, é normal essa medida de taxa de juros real ex-post subir 

quando o combate à inflação é bem sucedido, para depois cair gradualmente na 
medida em que os juros cedem. Com a estabilização da inflação em torno da meta, as 

duas medidas ex-ante e ex-post devem convergir para o mesmo valor”, disse Ilan. 
“Esse patamar atual de taxa de juros real é baixo do ponto de vista histórico. A taxa 
de juros real na economia brasileira oscilou nas últimas décadas, mas com clara 

tendência de queda”, disse o presidente do BC.  
 

Ilan Goldfajn lembrou que o Brasil já teve taxas reais acima de 20% na década de 
1990, patamar em torno de 10% na década passada e chegou a uma média de 5% 
real no passado mais recente. “Considerando o período insustentável de juros reais de 

2% no governo anterior”, disse o presidente do BC.  
 

“A taxa de juros real da economia brasileira ainda está em processo de convergência. 
A possível queda da taxa de juros ao longo do tempo dependerá de avanços que levem 
à diminuição da taxa estrutural de juros da economia”, disse o presidente do BC.  

 

Arrecadação com royalties teve alta real de 71,6% e somou R$ 6,562 bi no 
bimestre 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A arrecadação com royalties de petróleo ajudou mais uma vez a arrecadação de 
impostos no mês passado. Dados de fevereiro mostram salto real de 71,61% com 

essas receitas no primeiro bimestre na comparação com igual período de 2016. No 
acumulado de janeiro e fevereiro, foram arrecadados R$ 6,562 bilhões com royalties, 
segundo dados apresentados nesta segunda-feira, 27, pela Receita Federal.  

 
Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, 

Claudemir Malaquias, o aumento real de 0,36% da arrecadação no mês passado foi 
influenciada diretamente pelos royalties. “O aumento em fevereiro é relacionado 
majoritariamente com os royalties de petróleo. O setor teve um ano passado muito 

fraco e há recuperação da atividade de petróleo e gás”, disse.  
 

Mesmo quando excluída a arrecadação com os royalties, os números gerais mostram 
que há “estabilização das receitas federais com viés de crescimento”, diz Malaquias. O 

técnico da Receita nota que, desde o programa de refinanciamento de dívidas 
tributárias do segundo semestre do ano passado, há “indicação positiva ou diminuição 
da tendência negativa”.  

 
Ao comparar a atividade econômica com a evolução recente dos impostos, Malaquias 

nota que a atividade caiu mais que a própria arrecadação de tributos. 
 

Alta de imposto não incluirá IOF sobre câmbio, diz secretário da Fazenda 

28/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Eduardo Guardia, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, afastou nesta 
segunda-feira (27) a possibilidade de o governo aumentar o IOF (Imposto sobre 
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Operações Financeiras) sobre o câmbio, como foi aventado recentemente pelo 
mercado.  
 

"Nunca estudamos essa alternativa. Não vamos mexer no IOF sobre o câmbio", frisou 
Guardia à coluna. O secretário não adiantou quais serão as escolhas do ministério para 

equilibrar as contas.  
 

O governo deverá divulgar nesta terça (28) ou nos próximos dias o aumento de 
tributos para cobrir o rombo de R$ 58,2 bilhões e cumprir a meta fiscal deste ano.  
 

O ministro Henrique Meirelles descreveu no início de março o leque de possibilidades 
que tem à mesa: isenções que foram concedidas a empresas, tributos existentes sobre 

diversas operações e IOF –menos sobre o câmbio, hoje com alíquota de 1,1%.  
 
De lá para cá, porém, intensificaram-se rumores de que este seria um dos eleitos.  

 
No ministério, alega-se que o câmbio é flutuante no país e não faz sentido colocar 

mais cunha fiscal sobre ele, o que tornaria o sistema financeiro menos eficiente.  
 
Além disso, o IOF é um imposto regulatório, não de arrecadação, segundo afirmam 

defensores da não elevação desse tributo.  
 

Alterar o IOF é mais simples do que elevar outros impostos: dá-se por decreto e não 
tem anterioridade (princípio que permite a sua cobrança apenas no exercício seguinte 
e após 90 dias).  

 

Superávit da balança na 4ª semana de março foi de US$ 1,602 bilhão 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,602 bilhão na quarta 

semana de março (20 a 26), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de 

exportações de US$ 4,453 bilhões e importações de US$ 2,851 bilhões.  
 
Nas quatro primeiras semanas do mês, o superávit foi de US$ 5,457 bilhões, 

decorrente de embarques de R$ 15,982 bilhões e compras de US$ 10,525 bilhões.  
 

Pela média diária de exportações, nas quatro primeiras semanas de março houve um 
crescimento de 22,1% nas vendas ao exterior em relação a março de 2016, 
principalmente pelo desempenho dos produtos básicos (+35,8%). As exportações de 

manufaturados aumentaram em 10,9% e as de semimanufaturados subiram 4,4%.  
 

Na mesma comparação, as importações subiram 11,3%, com alta nos gastos com 
bebidas e álcool (120,3%), aparelhos eletroeletrônicos (30,3%), combustíveis e 

lubrificantes (28,6%), adubos e fertilizantes (16,6%) e químicos orgânicos e 
inorgânicos (12,9%).  
 

Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 12,736 bilhões, resultado de 
exportações de US$ 46,363 bilhões e importações de US$ 33,627 bilhões. 

 

Estoque do Tesouro Direto cresce 3% em fevereiro e chega a R$ 42,9 bilhões 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Com aumento de 3% em fevereiro, o estoque de títulos do Programa Tesouro Direto 

chegou a R$ 42,9 bilhões no mês passado. Na comparação com o estoque de fevereiro 
de 2016, de R$ 28 bilhões, a expansão é de 53,2%.  
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Em fevereiro, as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 1,779 bilhão, enquanto os 
resgates totalizaram R$ 900,6 milhões (R$ 123,6 milhões em vencimentos e R$ 777 
milhões em recompras).  

 
Os títulos indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

responderam pela metade (50,3%) da demanda dos investidores no mês. Já os papéis 
prefixados corresponderam a 23,3% do total e os atrelados à Selic por 26,5% das 

vendas em fevereiro.  
 
Já no estoque total de operações, os títulos de inflação alcançaram 63,8% de 

participação, seguidos pelos papéis de Selic (20,6%) e prefixados (15,6%).  
 

Em fevereiro, 50.478 novos participantes se cadastraram no programa, e o número 
total de investidores cadastrados chegou a 1,249 milhão, o que significa uma expansão 
de 85% na base nos últimos 12 meses. Já o número de investidores ativos chegou a 

441.969 no mês passado. 
 

Cenário mundial é incerto em contexto de recuperação da atividade, diz Ilan 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou na noite desta segunda-
feira que o atual cenário econômico mundial é “especialmente incerto”, mas está 

inserido em contexto “de recuperação gradual” da atividade global.  
 
“Há incertezas quanto à implementação e possíveis repercussões externas da política 

econômica do novo governo nos Estados Unidos, na área do comercio internacional, 
estímulos fiscais, desregulamentação financeira e outros”, destacou.  

 
A avaliação faz parte de discurso feito em jantar oferecido pelo Museu Judaico de São 
Paulo. A reunião não foi aberta para imprensa, mas os principais pontos da fala do 

presidente do BC foram publicados no site da autoridade monetária.  
 

Ilan ressaltou ainda que os Estados Unidos estão perto do pleno emprego e o efeito 
dos estímulos pode ser mais limitado. “É mais provável que em outras regiões, como 
a Europa, o estímulo global produza efeitos positivos no crescimento, com menores 

impactos na inflação e na política monetária”, avaliou. “Essa assimetria tende a 
fortalecer o dólar e colocar maior pressão nas taxas de juros americanas”, 

acrescentou.  
 
Na sequência, o presidente do BC avaliou que a incerteza do cenário global pode ter 

implicações para as economias emergentes, mas ponderou que o Brasil está menos 
vulnerável a choques externos, com o balanço de pagamentos numa situação 

confortável. “O balanço de transações correntes apresentou em 2016 um déficit de 
1,3% do PIB, enquanto investimentos diretos registraram 4,4% do PIB – desses são 

3% de participação de capital e 1,4% em empréstimos intercompanhias”, disse.  
 
Além disso, continuou, o regime de câmbio flutuante é a primeira linha de defesa 

contra choques externos. “Isso não impede o BC de usar os instrumentos à sua 
disposição para evitar volatilidade excessiva no mercado de câmbio”, afirmou.  

 
Ele destacou também que o estoque de reservas internacionais ultrapassa US$ 370 
bilhões, aproximadamente 20% do PIB. “Esse colchão funciona como um seguro em 

momentos turbulentos do mercado”, disse Ilan, lembrando que o estoque de swaps 
cambiais foi reduzido de U$108 bilhões para U$22 bilhões. “Esse montante menor traz 

mais conforto”.  
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Apesar das incertezas sobre o cenário externo, afirmou, tanto os EUA quanto outras 
economias avançadas vêm se recuperando. “Não podemos descartar a possibilidade 
de realização de um cenário global mais benigno para o crescimento”, disse.  

 

Moura: não há consenso em prazo para Estados fazerem reforma da 
previdência 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-CE), disse que ainda 
não há consenso sobre a possibilidade de fixar um prazo de seis meses para que 

Estados e municípios promovam mudanças nos regimes próprios de previdência para 
servidores públicos.  

 
Segundo ele, o tema não foi discutido na reunião com líderes da base aliada sobre o 
tema no Palácio do Planalto. “O que temos hoje é o que foi anunciado na semana 

passada pelo presidente Michel Temer”, afirmou, a respeito da retirada de servidores 
estaduais e municipais da proposta de reforma da Previdência.  

 
“Essa questão foi ventilada na reunião, mas se trata de uma possibilidade, nada mais 
do que isso. É uma sugestão que pode vir a ser acatada.” Na avaliação dele, Estados 

e municípios devem fazer reformas próprias se houver necessidade. “Nada mais 
correto e justo que cada um, sabendo de suas necessidades, possa legislar sobre o 

tema”, afirmou. “A base se distensionou muito desde que o governo tomou essa 
decisão.”  
 

Questionado sobre a possibilidade de que os governos estaduais não consigam vencer 
a resistência de categorias profissionais e deputados estaduais, ele respondeu: “Essa 

é uma questão que cada governador terá que enfrentar”. Moura disse ainda que, “a 
princípio”, nenhuma outra categoria será retirada da reforma da Previdência. Apesar 
disso, ele mencionou que ainda há pontos polêmicos que ainda não têm consenso na 

base aliada, como a aposentadoria rural e as regras de transição. 
 

Governo discute com líderes possível judicialização da reforma da 

Previdência 

28/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Preocupados com a possibilidade de se avançar ações no Judiciário contra a reforma 

da Previdência, integrantes da cúpula do governo se reúnem na tarde desta segunda-
feira, 27, com líderes da base aliada para discutir o tema.  
 

O encontro previsto para ocorrer a partir das 17h no Palácio do Planalto deverá ser 
conduzido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A reunião também deverá 

contar com a participação do líder do governo no Congresso, deputado André Moura 
(PSC-SE), do líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PE), e do líder do 

governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).  
 
Apesar dos discursos realizados na semana passada, por parte de integrantes da base, 

de que a retirada dos servidores municipais e estaduais da proposta diminuirá a 
pressão nos redutos eleitorais, dentro do governo ainda se busca um caminho para 

viabilizar tal medida.  
 
A decisão, anunciada pelo presidente Michel Temer, ainda é estudada por integrantes 

da equipe econômica do governo, que buscam alternativas para inseri-la no relatório 
final do projeto que, atualmente, tramita em Comissão Especial da Câmara.  

 
Um dos pontos que ainda causa controvérsia é a previsão constitucional de que é 
prerrogativa da União estabelecer as regras gerais de Previdência de servidores 
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públicos. Se esse entendimento for pego ao pé da letra poderá ser considerado 
inconstitucional a decisão de Temer de transferir aos Estados e municípios uma 
iniciativa que, em tese, compete ao governo federal. 

 

Comissão discute impactos da reforma da Previdência na economia brasileira 

28/03/2017 – Fonte: Portal Câmara 
 

A Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 287/16) discute hoje os impactos 
da reforma no orçamento da Seguridade Social, no mercado de trabalho e na economia 
brasileira. 

 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16 altera regras em relação à idade 

mínima e ao tempo de contribuição para se aposentar, à acumulação de 
aposentadorias e pensões, à forma de cálculo dos benefícios, entre outros pontos. 
 

Debatedores 
Foram convidados para discutir a proposta de reforma do governo: 

- o presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Marcos Lisboa; 
- a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Denise Gentil; 

- o juiz federal do 11º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, representando a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Victor Roberto Corrêa de Souza; e 

- o superintendente na Área de Planejamento e Pesquisa do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Fabio Giambiagi.  
 

A audiência será realizada no plenário 3, a partir das 14 horas. 
 

Últimas audiências 
Essa já é a fase final de audiências públicas da comissão especial. Na quarta, os 
deputados vão ouvir o ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) e professor da Unicamp Marcio Pochmann, e na quinta, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. 

 
  PEC-287/2016 

 

GM fala em retomar investimento a Temer 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
O presidente mundial da General Motors, Dan Ammann, acompanhado do alto escalão 
da diretoria da companhia na América do Sul, Mercosul e Brasil esteve na manhã da 

segunda-feira, 27, no gabinete da Presidência da República, em Brasília, para uma 
visita ao mandatário da vez, Michel Temer.  

 
Em anos recentes, esse tipo de cena se repetiu várias vezes, com vários fabricantes 

de veículos, para anunciar novos investimentos bilionários no País. Desta vez o 
executivo norte-americano não fez anúncio público de qualquer novo aporte (pelo que 
foi divulgado até às 21h), mas falou que “a GM voltou a pensar em investir no Brasil”, 

segundo disse ao jornal Valor Econômico o ministro do Desenvolvimento, Marcos 
Pereira, que também participou do encontro, junto com seu colega da Fazenda, 

Henrique Meirelles.  
 
Também compartilharam a mesa os presidentes da empresa na América do Sul, Barry 

Engle, e no Mercosul, Carlos Zarlenga, junto com o vice-presidente Marcos Munhoz.  
 

É muita gente graduada em cortejo ao poder sem objetivo definido divulgado. Uma 
semana atrás, com exceção de Ammann, o mesmo time de executivos da GM esteve 
em outra reunião na capital federal, no MDIC, com o ministro Pereira.  
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Dada a intensa agenda em Brasília nos últimos dias, tudo indica que estão em curso 
negociações entre GM e governo sobre política industrial – e fiscal, como sugere a 
presença de Meirelles, chefe da Fazenda, na mesma reunião com Temer.  

 
De acordo com o que disse o chefe do MDIC ao Valor, Ammann afirmou na reunião 

com Temer que a GM estaria pensando em voltar a investir no Brasil porque a 
confiança dos empresários internacionais no País vem sendo retomada graças às 

reformas e medidas de arrocho fiscal tomadas e propostas pelo atual governo. Se foi 
realmente isso que o executivo disse, comprova que a GM já teria cancelado o 
investimento de R$ 6,5 bilhões anunciado em julho de 2015 para o período 2017-

2019, para o desenvolvimento de nova família de veículos.  
 

O próprio Ammann, em entrevista ao O Estado de S. Paulo há um ano, já havia 
ameaçado suspender esse aporte caso a situação econômica não melhorasse no 
horizonte de 6 a 12 meses, o que de fato ocorreu.  

 
Como se viu até aqui, a situação no setor automotivo nacional não melhorou, muito 

pelo contrário, piorou. Mas pode ficar ainda pior para a GM, por exemplo, se por falta 
de investimentos a fabricante não conseguir atingir até o próximo semestre a meta de 
eficiência energética do Inovar-Auto, o que resultaria em multa por carro vendido a 

partir de 2018. Esse já seria um bom motivo, portanto, para cortejar o poder instalado 
em Brasília, com a sempre atraente promessa de retomada de investimentos.  

 
Ainda segundo Marcos Pereira informou ao Valor, Ammann disse a Temer que a 
competitividade do País deve voltar a subir se o arrocho fiscal e as reformas forem 

adiante. “Para ele, se isso acontecer, o Brasil assumirá o papel de exportador da GM 
na América do Sul, que hoje está nas mãos da Europa, em função da falta de 

competitividade de nosso país”, afirmou o ministro ao jornal.  
 
É uma afirmação sem sentido de quem não conhece o mercado automotivo global ou 

entendeu mal o executivo, tendo em vista que a divisão da GM na Europa era a 
deficitária Opel, também pouco competitiva, que nunca exportou muito para países 

sul-americanos e há menos de um mês foi vendida para o Grupo PSA, dono das marcas 
Peugeot e Citroën. 
 

BMW destinou R$ 5 milhões ao pós-venda no Brasil 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
BMW destinou R$ 5 milhões ao pós-venda no Brasil 
Projeto em parceria com a Dekra já gerou resultados para as concessionárias 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Antonino Gomes de Sá, da BMW, aponta que a meta é alcançar excelência no pós-
venda 
 

A BMW segue empenhada em melhorar seus resultados no pós-venda. A companhia 
concluiu mais uma etapa do programa de certificação da área de funilaria e pintura de 

suas concessionárias. Com investimento de R$ 5 milhões, a empresa auditou, em 
parceria com a Dekra, três grupos empresariais: Eurobike (Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo), Grand Brasil e Osten (ambos na capital São Paulo).  
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Outras quatro concessionárias foram certificadas em 2015, a Autostar, Germânica, 
Autokraft e Euro Import. 
 

Com a iniciativa, a BMW pretende atrair clientes e alavancar os serviços da área de 
funilaria e pintura. “O investimento é importante, mas ele se paga em 17 meses”, diz 

Miguel Silveira, diretor da divisão automotiva da Dekra, responsável no projeto por 
desenvolver padrões e treinamento para os profissionais. Segundo ele, as revendas 

da marca que foram auditadas melhoraram 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.  

 
Em 2017 a montadora deve ampliar o programa de auditoria para toda a sua rede. A 

meta é equiparar o serviço oferecido pelas revendas brasileiras ao entregue pela rede 
da marca na Alemanha. "A expansão do pós-vendas é um dos nossos principais pilares. 
Nós trabalhamos para transmitir excelência aos nossos clientes", apontou em 

comunicado Antonino Gomes de Sá, diretor de pós-vendas do Grupo BMW.  
 

A marca destaca a importância do pós-venda em seu negócio global. São mais de 23 
de veículos da fabricante em circulação do mundo. Anualmente 450 mil destes carros 
passam pela rede de concessionárias da companhia para realizar serviços. 

 

VW alcança 1,5 milhão de Voyage produzidos 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Volkswagen alcançou esta semana a marca de 1,5 milhão de Voyage produzidos na 
fábrica de Taubaté (SP). Derivado da mesma plataforma do Gol, o Voyage foi projetado 
e desenvolvido no Brasil e lançado pela primeira vez em julho de 1981, fabricado ainda 

na planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com carroceria três-volumes 
disponível apenas com duas portas, motor 1.5 a álcool ou gasolina e câmbio manual 

de quatro marchas.  
 
A produção do modelo foi transferida para a unidade de Taubaté a partir de 1988 e 

em 1990 voltou à Anchieta, onde permaneceu até 1996, quando foi interrompida a 
fabricação do carro, substituído pelo Polo Classic feito na Argentina.  

 
O Voyage foi relançado em 2008, já sobre a plataforma da quinta geração do Gol, 

quando voltou a ser feito exclusivamente em Taubaté, somente em versão de quatro 
portas e motorização transversal flex 1.0 ou 1.6, além de câmbio manual de cinco 
marchas ou automatizado na versão I-Motion lançada em 2009.  

 
O sedã é o quinto Volkswagen mais vendido do mercado brasileiro. Com 26.074 

unidades em 2016, o Voyage foi o 21º carro mais emplacado no País e no primeiro 
bimestre está na 17ª colocação, com 4,6 mil emplacamentos.  
 

Desde o relançamento, em 2008, o Voyage já passou por duas reestilizações de 
design, em 2012 e no início de 2016, acompanhando as modificações feitas também 

no Gol.  
 
No começo de 2018 o Voyage deverá passar a enfrentar um concorrente mais caro da 

própria marca, o Virtus, como se chamará o sedã feito sobre a mesma plataforma 
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MQB-A do novo hatch Polo, que será lançado antes, em setembro. Com isso, o Voyage 
deverá permanecer como sedã de entrada da Volkswagen no Brasil enquanto tiver 
compradores, mas corre o risco de sair de linha novamente se parar de evoluir 

tecnologicamente.  
 

REPRESENTANTE EXTERNO  
 

Quase um terço de todos os Voyage já produzidos no Brasil foram exportados. Ao 
longo de sua história, mais de 420 mil unidades seguiram para 61 países, entre eles 
Egito, Haiti, Libéria, Bahamas, Angola e Jordânia, o que faz do modelo o terceiro 

Volkswagen brasileiro mais vendido no exterior.  
 

Rebatizado como Fox e com aproximadamente 2 mil modificações, incluindo 
suspensão, sistema de injeção de combustível, reforços estruturais de segurança, 
novos faróis, lanternas e para-choques, ar-condicionado e câmbio de quatro marchas 

com Overdrive (longo), foi o primeiro carro brasileiro a chegar na América do Norte. 
De 1987 a 1993 foram vendidos 220 mil Fox nos Estados Unidos e no Canadá.  

 
Atualmente, o Voyage é exportado para oito países, mas só é vendido com seu nome 
brasileiro no Chile, Colômbia e Argentina. Nos demais países (México, Bolívia, Peru, 

Paraguai e Uruguai) ele é chamado de Gol Sedan.  
 

CRONOLOGIA 
 
• 1981 – Lançamento do sedã, com duas portas, motor de 1,5 litro refrigerado a 

água (o mesmo usado no Passat) a álcool ou gasolina, nas versões S (Super) e LS 
(Luxo Super).  

 
• 1982 – Início da fabricação também na Argentina, onde foi inicialmente 
comercializado com o nome Gacel, e da exportação para países da América do Sul 

com os nomes Senda e Amazon. 
 

• 1984 – Lançamento da versão com quatro portas. Câmbio de cinco marchas passa 
a ser oferecido como opcional. 
 

• 1985 – Passa a utilizar os motores AP 1.6 e 1.8.  
 

• 1987 – Início das exportações para os Estados Unidos (Projeto 99), juntamente com 
a Parati. Durante sete anos, rebatizado de Fox, o Voyage teve 202.062 unidades 
exportadas para os EUA. Para atender às exigências legais e do mercado americano, 

as versões CL (Comfort Luxo), GL (Gran Luxo) e GLS (Gran Luxo Super) passaram por 
aproximadamente 2 mil modificações.  

 
• 1990 – Comemoração da produção de 600 mil unidades do Voyage no Brasil.  

 
• 1991 – Nova dianteira: mudanças nos faróis, lanternas, grades, capô e para-lamas. 
O Voyage atinge a marca de 700 mil unidades produzidas, 400 mil delas destinadas 

ao mercado interno e o restante para exportação, principalmente para os Estados 
Unidos (170 mil) e Argentina, além de outros países da América Latina, África e 

Europa.  
 
• 1996 – A produção do Voyage é encerrada após 465.176 unidades fabricadas, dando 

lugar ao Polo Classic. 
 

• 2008 – Relançamento do Voyage após 12 anos de ausência. Desenvolvido 
juntamente com a quinta geração do Gol, o carro ganhou motor transversal 1.0 ou 1.6 
e linhas completamente novas.  



• 2009 – Lançamento da versão I-Motion, com câmbio automatizado e motor 1.6 
 
• 2012 – Alcança o marco de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil. Passa a contar 

com novo design global e equipamentos inéditos. Novo Voyage traz a nova geração 
de motores 1.0, da família EA111 com a denominação TEC (Tecnologia para Economia 

de Combustível).  
 

• 2016 – Modelo recebe reestilização de design, interior novo e a tecnologia de 
infoentretenimento Volkswagen App-Connect. Estreia do motor 1.0 de três cilindros 
Total Flex (82 cv) na linha Voyage.  

 
• 2017 – Alcança a marca de 1,5 milhão de unidades produzidas. 

 

Pósitron vê nova alta das vendas de rastreamento com seguro em 2017 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A procura pelo serviço de rastreamento aliado ao seguro do veículo no mesmo pacote 

aumentou em 51% no ano passado na Pósitron, marca da PST Electronics, cuja 
expectativa para 2017 é de que os negócios alcancem volume tão expressivo quanto 
os de 2016. O serviço foi lançado pela empresa em 2013 em parceria com a seguradora 

Cardif, com quem mantém o serviço até hoje.  
 

Para o gerente comercial da unidade de rastreamento, Alcides Prates, o consumidor 
avaliou que o seguro com rastreador é um aperfeiçoamento do serviço de 
geolocalização, com a vantagem de ser 50% mais barato do que um convencional. 

“Para automóveis, a indenização é de 100% na tabela Fipe, enquanto que, para motos, 
80%”, afirma o executivo.  

 
A empresa também atribui a alta demanda à simplicidade do processo de contratação, 
que dispensa a análise de perfil do contratante e a vistoria prévia; também não há 

avaliação da região de circulação. Após a contratação, a instalação do rastreador dura 
cerca de uma hora e a apólice do seguro passa a vigorar a partir do dia seguinte.  

 
Com planos a partir de R$ 65,90 por mês e período mínimo de contratação de um ano, 
o serviço oferece cobertura contra roubo ou furto total e possui coberturas adicionais 

para perda total por colisão. “Nosso índice de recuperação do veículo é de cerca de 
90%”, acrescenta Prates.  

 
O cliente pode contratar adicionalmente assistência 24 horas, com serviços de guincho, 
troca de pneus, reparos elétricos ou mecânico e transporte até a sua residência, além 

do monitoramento por meio de um aplicativo para smartphones, compatível com os 
sistemas iOS e Android.  

 
"O motorista consegue visualizar, por meio de celular a localização do seu veículo em 

tempo real, 24 horas por dia. Com isso, a Pósitron mantém a sua proposta de unir 
tecnologia e conectividade para oferecer o que há de mais avançado em termos de 
tecnologia para seus clientes.” 

 

Crise aprofunda prejuízo da Randon em 2016 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A Randon encerrou 2016 com prejuízo de R$ 67,2 milhões, resultado quase três vezes 

maior do que as perdas de R$ 24,6 milhões registradas no ano anterior. O faturamento 
líquido diminuiu 13,1% no comparativo anual, para R$ 3,68 bilhões, ajudado em parte 

pelos melhores resultados com as exportações e queda menos intensa em mercados 
externos. 
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A retração econômica registrada nos últimos três anos no Brasil e a consequente crise 
no segmento de caminhões vem abalando profundamente os negócios da companhia, 
que apesar das dificuldades, manteve a liderança no mercado de implementos 

aumentando sua participação de 26% em 2015 para 29% no ano passado, embora as 
vendas de implementos tenham diminuído 22%, com apenas 23 mil unidades no total. 

 
“A Randon está ingressando numa nova era”, disse o presidente da companhia, David 

Abramo Randon, referindo-se à política de gestão de custos na estrutura, gestão e 
processos das empresas nos últimos anos para enfrentar a crise. 
 

Por segmento, a divisão montadora, que produz os implementos, reboques e 
semirreboques, além de vagões e veículos especiais, como escavadeiras, caminhões 

off-road e minicarregadeiras, faturou R$ 1,2 bilhão, representando 44,4% da receita 
total. As vendas de semirreboques representaram 65% das receitas desta divisão, com 
a entrega de pouco mais de 9,8 mil unidades, volume 6,9% menor que o verificado 

em 2015.  
 

As vendas de vagões, que representaram 32% da receita, diminuíram 20%, para 1,5 
mil unidades, embora a empresa tenha apurado 40% de participação neste segmento 
no Brasil. Em veículos especiais, cuja queda acentuou-se para 45%, com apenas 196 

unidades, foram diretamente afetadas pela falta de investimento governamental e pela 
baixa demanda no segmento da construção civil. Elas representaram 3,1% da receita 

da divisão. 
 
“Os últimos exercícios (anos) foram desafiadores e impuseram à companhia medidas 

difíceis e complexas em prol da adequação ao impacto da economia nos negócios, que 
mantém a saúde financeira das empresas em condições para atravessar a longa crise”, 

destacou o diretor financeiro e de relações com investidores, Geraldo Santa Catarina. 
 
Entre as iniciativas está em andamento o projeto para aumentar as exportações pelo 

sistema CKD, o envio do produto em partes a ser montado no local de destino. Em 
2016, a empresa também demitiu: as Empresas Randon fecharam pouco mais de 1,1 

mil vagas, encerrando o ano com um total de 7.375 empregados, 13,6% menos do 
que em 2015. 
 

Por sua vez, a divisão de autopeças faturou R$ 1,3 bilhão no ano, representando 
50,1% da receita total da companhia. Devido à baixa demanda das montadoras, a 

divisão recorreu outras oportunidades de negócios e parcerias, por meio de seus canais 
de distribuição, o que garantiu quedas abaixo de 10% nas vendas de produtos, exceto 
suspensões e rodagem, cujo tombo das vendas foi superior a 28%.  

 
As exportações de autopeças do grupo Randon somaram US$ 100 milhões em 2016, 

leve alta de 0,3% sobre o ano anterior. Os serviços financeiros, que inclui banco e 
consórcios Randon, representaram 5,5% da receita da companhia. 

 
As projeções da Randon para 2017 apontam para uma pequena melhora na receita 
bruta total, para R$ 3,9 bilhões sobre os R$ 3,68 bilhões do ano passado; com uma 

receita líquida também melhor, de R$ 2,8 bilhões contra os R$ 2,62 bilhões. Com 
receita de US$ 240 milhões no exterior. 

 

Após acidente, Uber suspende testes com autônomos nos EUA 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
A Uber decidiu interromper os testes com carros autônomos que estavam em curso 

nos Estados Unidos até que fiquem esclarecidas as causas do acidente que envolveu 
um modelo da frota da empresa equipado com a tecnologia. Na última sexta-feira, 24, 
um Volvo XC90 que rodava em modo autoguiado colidiu com outro veículo e tombou 

em uma via de Tempe, no Arizona. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25530/apos-acidente-uber-suspende-testes-com-autonomos-nos-eua


 
A polícia da cidade já declarou que o acidente foi causado por falha humana do 
condutor do outro carro. Segundo as autoridades, o automóvel teria avançado em uma 

situação em que a preferência era do veículo da Uber. Como aconteceu em alta 
velocidade, o SUV tombou, mas ninguém teve ferimentos graves. No momento do 

impacto, o carro da empresa de transporte individual não levava passageiros, apenas 
dois engenheiros da própria companhia que estavam ali justamente para monitorar e 

gerenciar o sistema de condução autônoma.  
 
Diante da situação, a Uber decidiu suspender temporariamente os testes com carros 

autoguiados não só no Arizona, mas também em São Francisco e em Pittsburgh, onde 
a empresa tinha começado a testar a tecnologia entre o fim de 2016 e o início deste 

ano. O acidente é mais uma de uma notícia ruim para a companhia, que se empenha 
para mudar sua cultura interna depois de ser acusada de ser sexista.  
 

O caso volta a aquecer o debate sobre os carros autônomos, que têm como maior 
objetivo melhorar a segurança viária. Alguns acidentes já aconteceram com modelos 

com a tecnologia de outras empresas. O mais grave deles envolveu um veículo da 
Tesla que rodava em modo semiautônomo quando colidiu com um caminhão, 
causando a morte do motorista do automóvel.  

 
A NHTSA, órgão de segurança viária dos Estados Unidos, concluiu, no entanto, que a 

tecnologia não falhou e que o acidente foi causado por distração do condutor, já que 
o carro não era totalmente autônomo.  
 

O Arizona é uma das regiões do país que estimulam o desenvolvimento de veículos 
com a tecnologia por acreditar que estes modelos têm potencial para trazer grande 

benefício em segurança.  
 
Mais de 40 mil pessoas morreram em acidentes viários nos Estados Unidos no ano 

passado. A estimativa é que falhas humanas sejam responsáveis por pelo menos 90% 
dos acidentes, causando mais de 1 milhão de mortes por ano globalmente. 

 

GM confirma novo SUV Equinox no Brasil 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
Após lançar a renovada Tracker em janeiro, a General Motors confirma a importação 

de mais um SUV para o Brasil a partir do México: desta vez trata-se do Equinox, fato 
que era esperado desde o ano passado. Por meio de comunicado divulgado à imprensa 
na segunda-feira, 27, a GM informa que o modelo tem chegada prevista ao mercado 

brasileiro no segundo semestre deste ano. 
 

Apresentado em janeiro último durante o Salão de Detroit, o Equinox é um utilitário 
de porte médio e com ele a GM amplia sua oferta de SUVs Chevrolet no País, cuja 
linha é composta atualmente por Tracker e Trailblazer, de porte pequeno e grande, 

respectivamente, sendo que o último é fabricado em São José dos Campos (SP). Além 
destes, a companhia considera as versões Activ de Onix e Spin como parte de sua 

linha de utilitários esportivos. 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25529/gm-confirma-novo-suv-equinox-no-brasil


 
“Este é o ano dos SUVs na Chevrolet e o Equinox é a principal novidade global da linha 
2017”, disse em nota o presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga. 

 
Na nota, a montadora informa que o Brasil será o único País do Mercosul a receber o 

modelo neste ano. Embora não cite, a GM trará o Equinox para substituir o SUV 
Captiva, lançado por aqui em 2008 e também importado do México. 

 

Wabco investe € 25 milhões em novo centro de inovação em Hanover 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jürgen Heller (esq.), diretor geral da Wabco na Alemanha, e Christian Wiehen, diretor 

de tecnologia 
 

A Wabco iniciou a construção de um novo centro de inovação e engenharia em 
Hanover, na Alemanha, a partir de um investimento de € 25 milhões para reforçar sua 
área de desenvolvimento de tecnologias e sistemas para veículos comerciais de todo 

o mundo. A cerimônia da pedra fundamental contou com a presença de representantes 
da indústria e do governo local no terreno que possui 11,5 mil metros quadrados e 

para o qual serão contratados 450 novos funcionários. 
 
O novo centro de inovação assumirá o papel global da companhia no âmbito de 

desenvolvimento de novas tecnologias para o segmento de comerciais pesados, 
incluindo caminhões, ônibus e reboques.  

 
Serão abrigados, além do centro de engenharia, os laboratórios e salas de testes e 
ensaios, além de uma área administrativa e escritórios, com engenheiros envolvidos 

na concepção do projeto. Além disso, também fará parte o departamento de 
desenvolvimento avançado, que trabalha em projetos para o futuro, como mobilidade 

conectada e condução autônoma de veículos comerciais. 
 
“Com o investimento no centro de engenharia e inovação estamos estabelecendo 

novos padrões para um ambiente de engenharia moderna, que permitirá o 
desenvolvimento de muitos novos sistemas eficientes e soluções inovadoras. Ao 

mesmo tempo, estamos fortalecendo a posição da Wabco como líder em tecnologia 
devido à adicional capacidade de desenvolvimento de produtos e infraestrutura flexível 

que podem ser criados aqui”, declarou o diretor-geral da Wabco na Aleamanha, 
Jüergen Heller.  
 

Kia Bongo 2018 feito no Uruguai chega à rede 

28/03/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
O minicaminhão Kia Bongo voltou a ser produzido no Uruguai no início deste ano e 
está chegando agora às revendas brasileiras como modelo 2018 e preço sugerido de 

R$ 73.990. O Bongo é montado desde 2010 na Nordex, onde a Kia Motors do Brasil, 
que pertence ao importador oficial da marca no País, José Luiz Gandini, investiu US$ 

25 milhões para montar lá o minicaminhão e assim usufruir do regime tributário do 
Mercosul, que prevê isenção de imposto de importação entre os mercados do bloco, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25528/wabco-investe--25-milhoes-em-novo-centro-de-inovacao-em-hanover
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25527/kia-bongo-2018-feito-no-uruguai-chega-a-rede


incluindo o Brasil, o maior deles. Segundo a montadora, não houve mudanças em 
relação os caminhões 2015/2016. 
 

 
Com a retração do mercado brasileiro, a produção do Bongo no Uruguai parou por um 

ano. Foi interrompida no início de 2016. A retomada estava prevista para agosto ou 
setembro do ano passado, mas só ocorreu de fato em janeiro de 2017. 

 
O primeiro lote de 90 unidades do Bongo 2018 começou a ser distribuído nas revendas 
Kia. O minicaminhão tem motor 2.5 turbodiesel de 130,5 cavalos e utiliza um câmbio 

manual de seis marchas. A capacidade de carga sem carroceria é de 1.812 quilos, o 
que classifica o veículo como um comercial leve.  

 
Numa pesquisa rápida por telefone, ainda é possível encontrar fora da Grande São 
Paulo unidades zero-quilômetro do Bongo 2015/16 por valores abaixo de R$ 70 mil. E 

mesmo para o Bongo 2018 pode ser encontrado com desconto superior a 5%. 
 


