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Richa amplia Programa Paraná Competitivo para mais segmentos e abre
novos incentivos
29/03/2017 – Fonte: Governo do Estado do Paraná
O Governo do Paraná ampliou o programa de incentivos Paraná Competitivo. Nesta
quinta-feira (16), no Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa assinou decreto com as
novas regras do programa, que passa a incluir mais segmentos, como e-commerce,
comércio atacadista e varejista, e a permitir a utilização de créditos de ICMS para
investimentos.
O objetivo é ampliar o leque de alternativas de geração de emprego e renda e
estimular projetos regionais. Desde que foi criado pelo governador Beto Richa em
2011, o Paraná Competitivo contabiliza R$ 42,5 bilhões em investimentos, sendo R$
24 bilhões de empresas privadas e R$ 18,5 bilhões de estatais. O número de empregos
diretos gerados por meio dos incentivos concedidos é de cerca de 100 mil – ou 430
mil se forem considerados os empregos indiretos e o efeito renda de cada projeto.
“O Paraná Competitivo, que foi lançado no nosso primeiro mandato, superou nossas
expectativas e contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Estado nos
últimos anos, especialmente no interior, que ficou com 70% dos projetos.
Agora, com essa reformulação, vamos dar ainda mais abrangência para atrair mais
investimentos, especialmente em um momento de crise”, disse Richa. “Uma das
principais medidas é a possibilidade de utilização de crédito de ICMS para
investimentos. O novo programa vai possibilitar mais um salto no desenvolvimento
econômico no Estado, com geração emprego e renda”, afirmou.
NOVOS SETORES - O Paraná Competitivo, que até então era voltado para projetos
industriais, passa a conceder incentivos para empresas do varejo, e-commerce e
atacadista. Nesse último caso, o incentivo vale tanto para o atacado convencional
quanto os centros de distribuição industriais, que movimentam produtos de uma
determinada indústria.
“O novo Paraná Competitivo foi estruturado para ampliar significativamente os
incentivos para gerar emprego e renda e adaptar as regras ao novo cenário econômico.
Tudo isso mantendo a solidez do programa e sua segurança jurídica”, ressaltou o
secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

O programa, que já incentivava a instalação e expansão de fábricas, passa a contar
com a modalidade de diversificação, para estimular a fabricação de mais produtos
numa mesma planta industrial.
CRÉDITOS ACUMULADOS - Uma das novidades dessa nova versão é que a empresa
poderá usar créditos próprios acumulados de ICMS no pagamento de bens previstos
para os investimentos, como peças e partes de máquinas, veículos e materiais
destinados a obras de construção civil do empreendimento, por exemplo.
A medida beneficia principalmente exportadores, como as cooperativas, e empresas
que têm diferimento de ICMS na cadeia. Essas empresas acumulam créditos de ICMS
e poderão aderir a esse incentivo até o fim do ano.
De acordo com o secretário da Fazenda, há pelo menos R$ 1 bilhão em créditos de
ICMS acumulados pelas empresas nas exportações ou diferimento na cadeia que
poderão ser convertidos em investimentos no Estado, ajudando a movimentar a
economia. “A Secretaria da Fazenda vai definir os critérios e os limites para a utilização
desses valores por ano pelas empresas”, disse.
FAZ JUSTIÇA - A medida agradou representantes do setor produtivo. O presidente da
Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), José Roberto Ricken, ressaltou que
a possibilidade de usar os créditos de ICMS nos investimentos vai impulsionar o setor.
“É uma medida que faz justiça àquelas empresas que nos últimos anos, mesmo na
crise, continuaram a investir no Estado. Somente o setor cooperativista tem R$ 1,1
bilhão acumulados em créditos. Desse total, quase metade oriundo de exportações”,
disse, ao ressaltar que o setor vem mantendo o ritmo de investimentos. “São R$ 2
bilhões por ano nos últimos cinco anos e devemos investir mais R$ 2 bilhões por ano
nos próximos seis anos”, afirmou.
O Paraná Competitivo traz outras novidades, como a definição de critérios objetivos
que ajudam a área técnica do governo na análise e no enquadramento de empresas
no programa, o que inclui a definição de porcentagens e prazos para os incentivos
fiscais.
MUDANÇAS - Antes, as empresas recolhiam de 20% a 50% do ICMS incremental
devido, de acordo com o projeto apresentado, e adiavam o pagamento de 50% a 80%.
Agora, os empresários que receberem incentivos vão pagar 10% do ICMS devido nos
primeiros 48 meses e os 90% restantes serão pagos a partir do 49° mês, ao longo de
mais quatro anos.
Em resumo, os incentivos fiscais do programa consistem em: parcelamento do ICMS
incremental, diferimento do ICMS nas aquisições de energia elétrica e de gás natural
e transferência de créditos de ICMS.
No caso da energia elétrica, a novidade é a possibilidade de aquisição de energia de
comercializadora, desde que esteja inscrita no cadastro do ICMS/PR e localizada em
território paranaense. Se a empresa optar pela utilização do crédito de ICMS, porém,
não poderá usufruir as demais modalidades de incentivo.
APD - Com as mudanças, a Agência Paraná de Desenvolvimento (APD) foi inserida no
Paraná Competitivo com a missão de prospectar investimentos e dar apoio e
orientações às empresas. A APD, em conjunto com a Secretaria da Fazenda,
acompanhará a execução dos projetos e o cumprimento das cláusulas previstas e
apresentadas por investidores ao governo.
“O decreto possibilita o trabalho mais ordenado com a Fazenda e nessa reorganização
o processo de atração de investimentos ganha agilidade. Propicia, também, mais

clareza às empresas que buscam o incentivo”, explicou o gerente da ADP, Jean
Alberini.
A Secretaria da Fazenda continua com a competência de analisar e definir o tratamento
tributário que será dado a cada projeto.
(Notícia divulgada no dia 16/03/2017 – no site do Governo do Estado do Paraná).
Automec refletirá bom momento do setor de reposição
29/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A próxima edição da Automec, Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e
Serviços, já registra bons números de participação de empresas do setor de reposição,
refletindo o bom momento deste mercado. O evento, que acontece entre 25 e 29 de
abril, reunirá novamente os setores leve e pesado em uma única feira e em novo local,
no São Paulo Expo.
Com relação à última edição, em 2015, o evento já contabiliza aumento em todos os
segmentos relacionados, como acessórios, autopeças e sistemas, reparação e
manutenção, além de serviços e TI.
Entre as marcas que já confirmaram participação na Automec 2017 estão Bosch, ZF
Service, Schaeffler, Continental, Dana, Dayco, Magneti Marelli, Mann+Hummel, MTE
Thomson, Gedore, Sabo, Mahle, Motul, Delphi e Valeo. Esta será a 13ª edição do
evento.
O setor de acessórios registra o maior aumento: mais que dobrou de tamanho desde
a última edição, atingindo 212% de crescimento, segundo dados da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, organizadora do evento. O segmento inclui pneus, baterias,
sistemas de performance, rodas, sistemas de som, customização e acessórios em
geral.
A área de autopeças e sistemas, principal segmento da feira, terá 38% mais espaço
com relação à edição anterior.
Ela inclui peças e funilaria, sistemas eletrônicos, pneumáticos, de resfriamento, de
iluminação, elétricos, produtos para vidro, rolamentos, freios, transmissão entre
outros. Já o setor de reparação e manutenção aumenta 27% e corresponde a
ferramentas, equipamentos, maquinários, teste e medição, funilaria e pintura e
elevadores.
Também há um número maior de empresas do segmento de serviços e TI, cuja
participação reflete aumento de 55% sobre a feira de 2015. Estão incluídas empresas
de diferentes ramos, como bancos e financiamento, gerenciamento de frotas,
eficiência energética, meios de pagamento, mobilidade, consultorias e sistemas de
gestão, entre outros.
A organizadora do evento espera por mais de 70 mil visitantes e cerca de 1,5 mil

nacionais e internacionais e 62 países presentes. Segundo a Reed, há um aumento de
16% no número de visitantes credenciados até o momento.
Grupo PSA testa carros autônomos com consumidores
29/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A partir da terça-feira, 28, o Grupo PSA promove teste de carros autônomos com
consumidores. Eles vão circular como condutores e passageiros em estradas da região
de Paris, na França. Com a ação, a companhia pretende entender como pode tornar a
tecnologia mais simples e intuitiva. A iniciativa faz parte do programa AVA,
Autonomous Vehicle for All, que a empresa lançou no Salão do Automóvel de Genebra.
O projeto engloba ampla variedade de tecnologias de assistência à direção, incluindo
recursos já disponíveis em carros da Peugeot, Citroën e DS. Os veículos oferecidos
para testes pelos consumidores são protótipos com nível de automação entre três, que
permitem ao motorista desviar os olhos da estrada por alguns instantes, e nível quatro,
em que o condutor entrega integralmente para o sistema a responsabilidade de guiar
o carro.
O programa do Grupo PSA é começar a vender veículos totalmente autônomos
(superior ao nível 3) a partir de 2020. A companhia destaca ter sido a primeira a testar
a tecnologia em estradas abertas na França, em julho de 2015. A empresa conta com
15 protótipos em circulação que já percorreram mais de 120 mil quilômetros. A bateria
atual de rodagem com consumidores vai continuar até junho deste ano.
Novo Countryman reanima Mini no País
29/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Com apenas sete anos no Brasil sob o comando do Grupo BMW, que em 1994 comprou
e remodelou a lendária marca inglesa de carros minimalistas, a Mini perdeu o fôlego
do sucesso instantâneo inicial.
A falta de novidades relevantes, restrições às importações e baixa expressiva do
mercado brasileiro, nesta ordem, jogaram as vendas para seu pior patamar em 2016,
quando somou 1,4 mil unidades emplacadas, em expressiva baixa de 29% sobre 2015
e muito distante do recorde de 3,3 mil em 2011, um ano após a marca ter sido lançada
no País. Agora, com a chegada às 25 concessionárias brasileiras da segunda geração

do Coutryman, o maior e mais vendido de todos os Mini aqui (já foram 3 mil) e no
mundo, as projeções são de retomada das vendas, ainda que de forma tímida.
“Paramos de cair no primeiro bimestre, ficamos estáveis em um mercado em queda,
o que já é um bom sinal. As expectativas são de pequeno crescimento com a chegada
do novo Countryman”, projeta Julian Mallea, diretor geral da Mini no Brasil. Como o
carro só começa a ser vendido no fim de abril, o executivo projeta vender 400 a 500
unidades do Countryman este ano, número que deve subir para 700 a 800 em 2018,
com um ano completo de vendas.
“É o principal lançamento da Mini este ano e um dos principais do grupo”, afima Helder
Boavida, presidente do BMW Group no Brasil. O Contryman responde por 25% das
vendas da Mini globalmente e no mercado brasileiro esse porcentual sobe para mais
de 30%, devido à preferência nacional por carros com pegada aventureira, tipo cross
ou SUV. Por isso, quando decidiu construir sua fábrica em Araquari (SC) para desviar
da sobretaxação a veículos importados imposta pelo Inovar-Auto desde 2012, o Grupo
BMW escolheu o Mini Countryman como um dos cinco modelos a ser montado na
planta, inaugurada no fim de 2014. Ele entrou na linha de montagem somente um ano
depois, em dezembro de 2015.
Com a baixa do mercado e a mudança de geração do Countryman – que fez sua estreia
global no Salão de Los Angeles, Estados Unidos, em dezembro passado –, no início
deste ano o modelo deixou de ser montado em Araquari e passará a ser importado da
Áustria, onde é produzido atualmente.
“Como o modelo acabou de ser lançado também na Europa, existe uma certa limitação
de kits [de CKD, o veículo completamente desmontado para montagem em Araquari].
Mas se as vendas aumentarem poderemos no futuro entrar de novo na programação
de produção da fábrica”, explica Mallea.

O MINI MÁXIMO
O Countryman é o que se pode chamar de Mini máximo, é o maior da família e a
segunda geração cresceu, ganhou aparência robusta, para fazer jus ao seu nome –
“camponês”, em tradução formal.
O carro está 20 centímetros mais longo e quase 4 cm mais largo e a distância entre
eixos subiu avançou 7,5 cm, para 2,67 metros. O espaço interno ficou bastante
generoso e o volume do porta-malas avançou de 350 para 450 litros. Com 4,29 m de
comprimento, 1,82 m de largura e 1,55 m de altura, nem pode ser mais considerado
um minicarro, mas mantém os traços minimalistas que deram origem à marca e o
fazem parecer menor do que realmente é.
“O Countryman cresceu, ganhou mais espaço interno e tecnologia, com suspensão que
garante melhor dirigibilidade. Está agora em um novo patamar e tem potencial para
crescer na preferência dos brasileiros”, diz Mallea. Ele estima que, das três versões
que estarão à venda no Brasil, de início as preferências vão recair sobre a mais cara,
Cooper S ALL4 com tração integral, e a intermediária Cooper S de tração dianteira,
que juntas devem representar 80% das vendas. Mais adiante, contudo, ele aposta que
a opção de entrada Cooper Countryman ganhará maior representatividade na gama,
podendo alcançar 50% dos emplacamentos. O diretor da Mini revela ainda que está

em estudo trazer ao Brasil outras duas versões, a John Cooper Works e o híbrido.
POWERTRAIN, VERSÕES E PREÇOS
Motorização e transmissão são novas. A versão de entrada Cooper Countryman, por
R$ 144.950, usa motor três-cilindros 1.5 turbo de 136 cavalos e câmbio automático
de seis marchas. A intermediária Cooper S Countryman, R$ 164.950, é equipada com
propulsor 2.0 4C, também turbinado, de 192 cv, acoplado a caixa automática de oito
velocidades. O mesmo powertrain é usado pelo topo de gama Cooper S Countryman
ALL4, R$ 189.950, com tração integral que calcula automaticamente a força necessária
em cada roda dependendo da situação de utilização do veículo.
O mais caro dos Countryman também tem suspensão adaptativa, com duas
regulagens ajustadas por um seletor eletrônico com três modos de condução: Mid
(normal), Green (para economia) e Sport (que ajusta direção, câmbio e suspensão
para uma pegada mais esportiva).

Por dentro, o acabamento é de carro de luxo, com tapetes de veludo e revestimentos
de couro por todos os lados com quatro opções de cor, dependendo da versão,
incluindo bancos, portas, volante, painel e alavanca do câmbio.
Todas as versões têm assento do motorista com ajuste elétrico e duas memórias,
sistema de som, piloto automático (cruise control), ar-condicionado digital de dupla
zona de temperatura e o Mini Connected – aplicativo que conecta o carro à internet
com informações sobre o veículo, localização, destinos, navegação e sites para baixar
músicas e ouvir estações de rádio.
Por fora, toda a iluminação é LED, incluindo os faróis direcionais (agora retangulares,
em vez dos antigos circulares). O pacote de segurança ativa é completo: todos têm
controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração, além de seis airbags.
A nova geração também traz de série o dispositivo Mini Find Mate, que localiza objetos
pessoais no computador de bordo ou smartphone, por meio de conexão Bluetooth com
tags eletrônicas para serem colocadas nesses itens.

As três versões usam rodas de liga leve e pneus de diferentes tamanhos. A Cooper é
calçada com rodas 17” e pneus 225/55, a Cooper S tem rodas 18” com pneus 225/50
e a Cooper S ALL4 usa as de 19” e pneus de perfil ainda mais vaixo, 225/45, com
tecnologia runflat, que pode rodar mesmo depois de furado.
O pacote de equipamentos da versão de entrada e intermediária é bastante parecido.
As duas principais diferenças são motor/câmbio e o teto solar panorâmico agregado

ao Cooper S. Já a topo de linha S ALL4 tem mais itens tecnológicos, como a já citada
suspensão adaptativa, head-up display – que projeta velocímetro e outras informações
na linha visual da ponta do capô do veículo –, aletas no volante para trocas manuais
de marchas, sistema de infoentretenimento incluindo navegação com HD interno de
20 GB e tela redonda sensível ao toque e 8,8 polegadas (as outras duas versões vêm
com rádio e tela de 6,5”), além de som Hi-Fi Harman/Kardon.
O novo Mini é equipado com o CBS (Conditional Base System), que informa o motorista
sobre a necessidade de manutenção baseada no uso do carro – e não de uma
quilometragem específica.
O sistema monitora informações como número de partidas a frio, rotação média do
motor e frenagens ao longo do tempo para calcular e avisar quando o veículo deve
passar pela oficina. As 150 primeiras unidades vendidas do Copuntryman no País terão
serviço de manutenção incluído (mão de obra e serviços) por três anos ou 40 mil km
rodados.

Pedestres devem levar vantagem sobre carros autônomos
29/03/2017 – Fonte: Automotive Business

A disrupção provocada pelo carro autônomo vai muito além do aspecto tecnológico.
Um dos comportamentos que os especialistas estudam é o dos pedestres que, na
maior parte das vezes, fazem contato visual com o motorista antes de atravessar uma
rua, lógica que muda quando não há uma pessoa conduzindo o carro.
Estudo publicado recentemente por Adam Millard-Ball, professor da Universidade da
Califórnia, indica que o comportamento dos transeuntes e dos motoristas varia de
forma significativa entre diferentes cidades e pode mudar completamente com a
chegada dos veículos autônomos.
Segundo o especialista, antes de cruzar uma rua o pedestre pondera sobre o risco de
ser atropelado se atravessar correndo, sobre a espera para que possa ir adiante e até
sobre a possibilidade de ir por outro caminho. Segundo ele, há um código
comportamental entre motoristas e caminhantes.
O carro autônomo chega ao mercado justamente com a promessa de tornar o trânsito
mais seguro e, portanto, deverá garantir que a preferência seja sempre do pedestre,
aponta Millard-Ball. Sempre que os radares dos modelos automatizados detectarem
uma pessoa à frente, o sistema vai frear o carro. Em teoria, isso garante zero chance
de atropelamento.

Ainda que esteja longe de soar como um problema, essa mudança deve ter um efeito
colateral importante no comportamento: como sabe que o automóvel sempre vai
parar, o pedestre tende a deixar de esperar para atravessar a via. O abuso dessa
vantagem pode trazer consequências importantes ao tráfego das grandes cidades,
fazendo com que uma simples ida à região central se transforme em longa viagem, já
que o trajeto será muito interrompido.
O estudo indica que, caso isso aconteça, o carro pode perder a competitividade como
meio de transporte. Ainda que as pessoas ganhem tempo para checar e-mails ou
assistir a um seriando quando estão no carro sem dirigir, ir a pé ou de transporte
público poderá ser opção mais rápida e eficiente, aponta. Millard-Ball avalia que a
lógica urbana também será impactada, com vias rápidas isoladas por muros para que
os pedestres não atravessem.
O especialista acredita que, com tecnologia voltada a prevenir atropelamentos, os
pedestres poderão ser responsabilizados pelos acidentes em que se envolvem. A
legislação dos países também deve avançar para que transeuntes sejam penalizados
e multados caso tenham atitudes irresponsáveis que atrapalhem a mobilidade. Assim,
mesmo quando a tecnologia tornar os carros mais confiáveis, a ameaça à segurança
viária vai continuar vindo do ser humano.
Redes de distribuição de campo - novos acionamentos para intralogística
29/03/2017 – Fonte: CIMM
A Nord Drivesystems desenvolveu uma nova linha de acionamentos eletrônicos fáceis
de usar e com baixa necessidade de manutenção para sistemas de intralogística. Esses
novos modelos de inversores de frequência e partida de motores para instalações
descentralizadas são especialmente fáceis de instalar e operar. Conectores plug-in
codificados garantem um manuseio confortável ao longo de toda a vida útil do sistema,
desde a instalação inicial, manutenção e eventuais substituições.
Os dispositivos oferecem opções de personalização mecânica e de funcionalidades
extremamente flexíveis que podem ser configuradas em função de requisitos
individuais: portas de interface, chaves manuais e uma variedade de funções que
incluem o controle de malha fechada e controle sequencial gerenciado por um CLP
integrado.
Os acionamentos descentralizados devem executar comandos provenientes de
sistemas de controle central de nível mais alto com absoluta confiabilidade. No
entanto, em muitos casos, os operadores e técnicos de manutenção também podem
necessitar opcionalmente um acesso direto aos acionamentos individuais e ao controle
direto do eixo.
Tal acesso permite a solução rápida de pequenos problemas como esteiras
transportadoras obstruídas que, de outra forma, resultaria no desligamento de toda a
linha, e por vezes, colocaria centenas de módulos de transporte fora de trabalho por
um período de tempo considerável.
Por esse motivo, a Nord Drivesystems desenvolveu a nova linha eletrônica de
acionamento NORDAC LINK para operação e manutenção particularmente
convenientes e econômicas. As principais características das novas unidades são
conectores plug-in codificados para todas as linhas de alimentação e comunicação,
bem como para vários sensores, atuadores e encoders.
Isso facilita muito a correta, rápida e segura conexão. LEDs incorporados nas unidades
descentralizadas permitem diagnósticos de erros nas plantas de produção, e os
operadores podem solucionar os problemas, utilizando as chaves de manutenção e
controle local dos acionamentos.

As unidades compactas foram projetadas para montagem em paredes ou em
estruturas. Com um barramento para alimentação de rede, essas unidades podem ser
conectadas em cadeia com cabeamentos curtos de um acionamento até o próximo, o
que economiza tempo e despesas. Os sistemas de distribuição de campo são capazes
de controlar motores assíncronos e síncronos. Possuem certificações para operação
em qualquer parte do mundo.
Os acionamentos permitem comunicação em Profibus, CANopen, DeviceNet e AS-i,
bem como os protocolos industrais de Ethernet ProfiNet, Ethernet POWERLINK,
EtherCAT e EtherNet/IP.
Experiência em acionamentos de sistemas transportadores
As unidades descentralizadas para sistemas transportadores têm sido um foco de
desenvolvimento de tecnologia de acionamento da NORD há muitos anos, resultando
em um portfólio versátil de equipamentos eletrônicos que cobrem uma gama de
funções consideravelmente maior do que os produtos da concorrência.
Em 2009, a NORD apresentou pela primeira vez inversores de frequência integrados
nos motores, com feedback por encoders, controle de posição, funções de elevação e
Parada Segura. Em 2015 foram adicionados CLPs em unidades descentralizadas de
acionamentos dos motores.
Agora, após anos de experiência em vários setores e uma estreita cooperação com os
clientes resultaram na nova linha sistemas de distribuição de campo. Estas unidades
inteligentes com uma interface de usuário comprovadamente fácil de usar podem ser
configuradas de maneira flexível para uma ampla gama de tarefas de transporte. Um
CLP integrado e funções de controlador PI permitem ainda o uso de sistemas
modulares autônomos.
Esta opção está disponível para o uso em inversores de frequência e partida de
motores na faixa de 0,55 a 3 kW. Ainda em 2017, este opcional será adicionado em
inversores para motores com potência nominal de até 7,5 kW.
Unidades confiáveis com alta capacidade de sobrecarga
Os soft starters NORDAC LINK controlam partidas e paradas suaves, bem como a
operação de inversão de sentido em aplicações de velocidade fixa. Assim como os
sistemas de distribuição de campo do tipo inversor, esses chaveadores eletrônicos que
não sofrem desgaste integram diversas funções de monitoramento e proteção –
economizando assim o custo para componentes típicos de painel de comando, como
disjuntores para motores e contatores para inversão.
Em aplicações de acionamentos mais exigentes, os inversores de frequência
asseguram o controle de velocidade eficiente e preciso e atuação do freio sem
desgaste. Empregando controle vetorial orientado para campo, eles fornecem as
velocidades requeridas de forma confiável mesmo sob grandes variações de cargas e
fornecem torque total mesmo com parada (0 rpm).
Essas unidades vetoriais CA possuem uma capacidade de sobrecarga de 150% durante
um minuto e até 200% durante curtos períodos. Um monitor de carga integrado evita
danos no equipamento em caso de aplicações bloqueadas.
Os inversores também suportam conexão direta de encoders incrementais e absolutos.
Múltiplos acionamentos em operações mestre/escravo podem sincronizar a velocidade
ou as posições. Características opcionais adicionais incluem a função de segurança
STO (Torque de Segurança Off) e SS1 (Parada Segura 1) e funções de segurança de
acordo com a norma EN 61800-5-2.

Fabricantes levam oportunidades de negócios à Feimafe
29/03/2017 – Fonte: CIMM
Deb’Maq e Trumpf estão entre as marcas que participam da feira oferecendo
alta tecnologia em conjunto com soluções para ajudar a retomar o
crescimento do setor de máquinas-ferramenta.
Mostrar novas oportunidades para melhorar a qualidade de equipamentos e serviços
e consequentemente poder alavancar os negócios. Certamente esta será a tônica dos
expositores bem como dos profissionais que visitarão a Feimafe 2017 - 16ª Feira
Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura.
Deb’Maq e Trumpf, duas fabricantes de peso no mercado nacional e internacional,
levarão o que tem de mais moderno tecnologicamente, além de facilidades de
venda, para oferecer a empresários e executivos interessados em novos
investimentos. A Feimafe acontece entre os dias 20 a 24 de junho no Expo Center
Norte e é promovida pela Reed Exhibitions Alcantara Machado.
A Deb'Maq apresentará toda a sua linha de máquinas-ferramenta, corte e conformação
e injeção de plástico. Essas máquinas vão desde os conceitos mais simples como serra
de fita e furadeira de coluna até máquinas de agregado valor tecnológico: centros de
torneamento, de usinagem e furação, máquinas High Speed e máquinas de grande
porte. De acordo com o gerente geral, Eduardo Trevisan, os setores onde a Deb’Maq
mais atua são os de óleo e gás, construção naval e energias alternativas, sobretudo a
eólica.
Para facilitar os negócios na Feimafe, a Deb’Maq colocará à disposição linhas de
financiamento de mercado, além de trabalhar com crédito direto. Somado a isso, a
empresa está desenvolvendo ações contínuas de capacitação técnica e comercial,
visando tornar a equipe cada vez mais preparada para atender as demandas mais
exigentes do mercado. “2017 vai ser um ano muito melhor, nossos clientes comentam
isso, apostam na retomada do crescimento e já percebemos os sinais nesse primeiro
mês do ano”, destaca Trevisan.
A Trumpf vai apresentar na Feimafe deste ano algumas inovações como o novo
conceito de máquina modular, que oferece uma combinação de puncionadeira e corte
a laser na mesma máquina, além de automação de alimentação e descarga de material
de forma autônoma.
Também vai levar uma máquina de corte a laser de estado sólido com sistema de
alimentação de chapa e descarregamento totalmente integrado e autônomo, e a mais
nova geração de dobradeira de chapa com diversos recursos “smart”. Além destas
tecnologias, vai apresentar ainda seu conceito de conectividade para a indústria 4.0,
que integra máquinas, dados e pessoas, o TruConnect.
Esse conceito recorre à instalação de recursos inteligentes que permitem monitorar as
máquinas e todo o ciclo de processamento através de computadores, armazenagem
de dados nas nuvens e acesso a informações através de tablet e smartphone, por
exemplo.
A partir dos dados precisos e em tempo real fornecido pela plataforma TruConnect, é
possível melhorar substancialmente a produtividade e a qualidade do serviço, garante
a fabricante, incluindo pequenas, médias e grandes empresas no conceito de indústria
4.0.
O diretor-presidente da Trumpf, João Carlos Visetti, afirma que soluções como o
TruConnect são o diferencial para os empresários melhorarem a qualidade e a

produtividade, tornando seus produtos mais competitivos não apenas no mercado
local. “O empresário precisa ter a visão de que é necessário ser competitivo também
no mercado global, entendendo as possibilidades oferecidas no mundo”, enfatiza.
Ford anuncia US$ 1,2 bilhão em investimentos nos EUA, mas não garante
empregos
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A fabricante de veículos Ford anunciou nesta terça-feira que irá investir US$ 1,2 bilhão
em três unidades no Estado do Michigan, que servirão para impulsionar a fabricação
de caminhões, SUVs e melhorar a capacidade de armazenamento de dados da
empresa. Esse investimento, no entanto, não garante a geração de novos empregos,
como sinalizou mais cedo o presidente norte-americano Donald Trump.
Em seu perfil no Twitter, republicano disse que a Ford faria um grande anúncio ainda
hoje. “As empresas de automóveis estão voltando para os EUA. EMPREGOS!
EMPREGOS! EMPREGOS!”, escreveu.
Segundo um comunicado, do total anunciado, US$ 150 milhões vão expandir a
capacidade de fabricação de motores em Romeo, que deve “gerar ou reter” outros 130
postos de trabalho. Outros US$ 800 milhões vão atualizar uma fábrica em Michigan
que fabrica unidades do Ranger e Bronco. US$ 200 milhões vão para a melhoria em
data centers localizados em Michigan.
Em janeiro, a montadora havia anunciado US$ 700 milhões e 700 novos empregos
para a fábrica de Flat Rock, também em Michigan, para a fabricação de carros elétricos
e autônomos.
Às 11h29 (de Brasília), as ações da companhia subiam 1,40% na bolsa em Nova York.
Robôs podem matar um terço dos empregos até 2030, segundo PwC
29/03/2017 – Fonte: CIMM
Mudança pode ser vertiginosa e alguns setores e categorias serão mais
afetados - mas boas políticas podem suavizar o processo.
A robótica e a inteligência artificial podem eliminar uma boa parte dos empregos em
um futuro próximo, de acordo com um novo estudo da consultoria PwC.
O percentual de vagas vulneráveis até 2030 vai de 21% no Japão a 30% no Reino
Unido, 35% na Alemanha e 38% nos Estados Unidos. Não foi feita estimativa para o
Brasil.
Mas o efeito sobre o nível de emprego total é muito incerto, já que os robôs também
farão com que novas vagas sejam criadas no setor de tecnologia.
Além disso, os ganhos em produtividade e queda de preços também vão gerar uma
riqueza que será reinvestida de alguma forma na economia.
Mas nesse processo, alguns vão sofrer mais do que outros, o que pode já estar
aumentando a desigualdade.
No caso do Reino Unido, a estimativa da PwC é que o risco de ser substituído por um
robô vai de 12% para quem tem nível universitário a 46% para quem tem o ensino
médio incompleto.

Isso sugere que uma boa forma de suavizar esse processo é investindo pesadamente
em educação e treinamento da força de trabalho.
O percentual de vagas sob risco de automação varia entre áreas como educação (9%)
e saúde (12%) até outras como manufatura (46%) e transporte (56%).
Só porque um trabalhador pode ser substituído por um robô não significa, é claro, que
ele será. A eficiência de fazer isso dependerá da evolução tanto dos salários humanos
quanto dos custos da robótica.
E há propostas na mesa para manipular esses incentivos. Bill Gates, fundador da
Microsoft, defendeu recentemente a cobrança de impostos extras de quem
automatizar serviços.
No Vale do Silício, é popular a ideia de uma renda mínima universal que sustente os
excluídos pela tecnologia e mantenha o consumo girando.
Debate
Parte dos economistas aponta que esse temor de que novas técnicas e tecnologias
matem empregos é uma constante através dos séculos, mas que a história acabou
provando que novas funções sempre acabam substituindo as eliminadas.
Tyler Cowen, professor da George Mason University, escreveu em uma coluna recente
na Bloomberg View que essa adaptação é muito dura e que a visão histórica não tem
nada de reconfortante.
A revolução industrial criou muita riqueza e transformou o mundo, mas demorou
décadas para que seus benefícios chegassem aos trabalhadores britânicos.
“A substituição dos empregos agrícolas, apesar de eventualmente ter sido uma dádiva
para a humanidade, trouxe problemas significativos pelo caminho. Dessa vez
provavelmente não será diferente, e é exatamente por causa disso que deveríamos
nos preocupar”.
Um estudo recente de Daniel Susskind, da Universidade de Oxford, questiona alguns
pressupostos da literatura sobre o tema e também concluí que o perigo é ainda maior
do que o previsto.
SolidWorks aumenta produtividade da fabricante de bombas Yamaguchi
29/03/2017 – Fonte: CIMM
Para a Tecc é importante conquistar a confiança do cliente. A empresa encontrou no
SolidWorks ferramentas capazes de entregar inúmeros benefícios.

Um dos primeiros clientes da Tecc com o SolidWorks é a Yamaguchi, uma das
principais fabricantes de bombas para lubrificação e abastecimento, comboios

agrícolas e carretas tanques destinadas à agroindústria. Comandada por Mario Mitiyuki
Yamaguti e seus filhos Rodrigo e André Yamaguti, fundada em 1967 pelos irmãos
Shigeyuki Yamaguchi e Sunao Yamaguchi, fornece para todo o território nacional e
para alguns países do Mercosul.
Em pouco tempo de uso do SolidWorks, com as ferramentas de simulação e de criação
de manuais técnicos a área de engenharia da empresa já considera um ganho de
produtividade em aproximadamente 40%.
Antes do SolidWorks 2017
A produção de protótipos era demorada. Conseguiam fazer somente um protótipo a
cada seis meses ou até mesmo um ano. Faziam vários protótipos físicos e contínuas
modificações no projeto até encontrar o modelo ideal.
Sem o SolidWorks, os processos eram muito devagar. Tinham que escolher qual
material usar, quais medidas seriam corretas e se não desse certo, tinham que
desfazer a montagem do protótipo e refazer tudo novamente.
Agora com SolidWorks 2017
Fazem o modelo e estudam o movimento da montagem antes da construção do
protótipo físico. Pelo conhecimento da engenharia, pré-dimensionam o material a ser
usado, com isto tiveram um aumento da produtividade no processo em
aproximadamente 40%.
Com o novo investimento que foi o SolidWorks, não só conseguiram melhorar a
produtividade, mas agora têm em mãos todos os recursos necessários para criação do
Manual Técnico do produto.
"Resumindo, melhorei a parte de concepção e construção de projeto reduzindo custo
em todos os quesitos e ainda me dá vantagem te ter em mãos as ferramentas para já
fazer o manual do produto. Na minha opinião, o SolidWorks é uma ferramenta
extraordinária", conta Lucas Silva, do departamento de engenharia.

Canal do Panamá adota sistema ultramoderno de agendamento de navios e
de gerenciamento de recursos marítimos da Quintiq
29/03/2017 – Fonte: CIMM
A Quintiq, uma das marcas da Dassault Systèmes, e líder global de planejamento e
otimização da cadeia de suprimentos (SCP&O), anuncia que seu software foi
selecionado pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP) para planejar, agendar e
otimizar todas as operações de trânsito de embarcações através do Canal, com o
objetivo de reduzir custos e aumentar a segurança, a eficiência e a precisão como um
todo.
“Por mais de um século, o Canal do Panamá tem se orgulhado de seu legado de
inovação. Este sistema auxiliará essa herança a ir adiante, nos permitindo aproveitar
todo o potencial da tecnologia para oferecer melhores soluções aos nossos clientes

enquanto aumentamos gradativamente o gerenciamento do trânsito e nos adaptamos
às mudanças do comércio global”, afirma Jorge L. Quijano, Administrador do Canal do
Panamá.
A solução da Quintiq irá transformar a forma como o Canal do Panamá planeja e
agenda as operações de trânsito. Pela primeira vez, o Canal será capaz de executar
um plano operacional completamente integrado para todos os seus recursos críticos,
incluindo rebocadores, pilotos e operadores de linha.
O maior conhecimento das situações e dos dados geram melhores decisões que, por
sua vez, ajudam a diminuir os riscos operacionais. Além disso, a Quintiq ajudará a
reduzir custos por meio da otimização da forma pela qual o Canal planeja e programa
seus recursos.
Os clientes do Canal também serão beneficiados. A solução da Quintiq impactará os
carregadores que quiserem transitar na via fluvial, diminuindo o tempo de espera dos
navios, aumentando o número potencial de slots para navios a cada dia e melhorando
a precisão da rota em geral.
A decisão de adotar o sistema da Quintiq foi simples. Após a abertura bem sucedida
da expansão no ano passado, o Canal experimentou um aumento da carga e do
trânsito de maiores navios Neopanamax e, de fato, já bateu vários recordes de
tonelagem até o momento. Em determinados momentos, o afluxo na atividade
precisou de recursos adicionais para garantir que o alto desempenho e os padrões de
segurança fossem mantidos. Entretanto, uma vez implantada, a nova solução
permitirá que o Canal gerencie essas demandas e capacidades maiores com a máxima
eficiência possível.
”Utilizando uma linguagem avançada de modelagem, seremos capazes de alavancar a
matemática e os algoritmos de otimização de trajeto, restrições e programações
gráficas para aperfeiçoar o agendamento e a utilização de recursos”, explica Arnoldo
Cano, Gerente de Programa do Canal do Panamá para os Processos de Renovação e
Sistemas Centrais do ACP. “De forma simples, a tecnologia é a melhor que existe e
estamos animados em trabalhar com nossos parceiros da Quintiq para oferecê-la ao
Canal e a seus clientes.”
Para Camilo Gaviria, Diretor da Quintiq para a América Latina: “O quebra-cabeça do
planejamento do Canal do Panamá nos oferece a oportunidade de provar como a
tecnologia de otimização da Quintiq, em tempo recorde, pode ajudar a incrementar o
valor dos negócios. A alta eficiência é essencial para a operação do Canal e um
planejamento de processo mais simplificado irá, por fim, oferecer a seus clientes uma
significativa melhora de seu nível de serviço.”
“Estamos honrados por termos sido selecionados
planejamento. Estamos confiantes que a solução
Panamá a alcançar maior lucratividade e permitir
transitar por lá nos próximos anos”, afirma Rob van

pelo ACP como seu sistema de
da Quintiq ajudará o Canal do
que ainda mais navios possam
Egmond, CEO da Quintiq.

A Quintiq estará totalmente integrada com as operações do Canal ao longo dos
próximos dois anos. O módulo responsável pelo gerenciamento do agendamento das
embarcações na via está planejado para funcionar no final do ano fiscal, em setembro
de 2017.
Sobre a Autoridade do Canal do Panamá
O Canal do Panamá é administrado por uma agência autônoma do Governo do Panamá
que é responsável pelo gerenciamento, operação e manutenção do Canal do Panamá.

A operação da Autoridade do Canal do Panamá (ACP) está baseada na lei orgânica e
suas regulamentações aprovadas pelo Conselho Administrativo. Para mais
informações, visite o site da ACP www.pancanal.com ou siga a ACP no Twitter
@thepanamacanal.
Exportações atingem 25,4 milhões t em fevereiro
29/03/2017 – Fonte: Inda
Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais
Básicos (Sinferbase), as exportações de minério somaram 25,647 milhões de
toneladas em fevereiro de 2017, praticamente estável com as 25,404 milhões de
toneladas de fevereiro de 2016. As vendas externas de minério no primeiro bimestre
passaram de 48,238 milhões de toneladas (2016) para 51,851 milhões de toneladas
nos dois primeiros meses do ano corrente.
As exportações de Vale e coligadas caiu de 24,436 milhões de toneladas para 24,134
milhões de toneladas na comparação mensal. Já na comparação bimestral, houve
crescimento de 46,030 milhões de toneladas (2016) para 48,924 milhões de toneladas
(2017).
As exportações de pelotas em fevereiro somaram 2,343 milhões de toneladas, abaixo
das 2,480 milhões de toneladas verificadas no mesmo mês de 2016. Já na comparação
bimestral houve um crescimento de 4,262 milhões de toneladas, no primeiro bimestre
de 2016, para 4,551 milhões de toneladas no mesmo período deste ano.
As exportações da Vale e suas coligadas caíram de 2,480 milhões de toneladas para
2,343 milhões de toneladas na comparação de fevereiro de 2016 e 2017. Enquanto
isso, no bimestre, as vendas externas cresceram de 4,182 milhões de toneladas (jan
e fev/16) para 4,551 milhões de toneladas (jan e fev/17).
A Samarco exportou 79 mil toneladas no primeiro bimestre de 2016, não computando
mais nada após esta data.Já as vendas de minério de ferro em fevereiro de 2017
registaram 1,894 milhão de toneladas, volume inferior aos 1,926 milhão de toneladas
de fevereiro do ano passado. No primeiro bimestre deste ano, as vendas somaram
4,062 milhões de toneladas, pouco acima das 3,941 milhões de toneladas dos dois
meses iniciais de 2016.
Aporte da mina digital da Gerdau supera R$ 4 milhões
29/03/2017 – Fonte: Inda
A Gerdau está avançando com seu projeto Mina Digital nos seus ativos minerários em
Minas Gerais. O programa já está sendo implantado nas minas de Miguel Burnier, em
Ouro Preto, e Várzea do Lopes, em Itabirito, ambos os municípios na região Central
do Estado. Até agora, já foram aportados entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões nas ações
do projeto nesses ativos.
O Mina Digital faz parte do pacote de ações de um projeto global da companhia, o
Usina Digital, que tem o objetivo de introduzir tecnologias inovadoras e de mobilidade
nos processos industriais. O objetivo é promover ganhos de produtividade e redução
de custos nas operações.“Dentro de um conceito digital, estamos buscando
oportunidades de ganhos de competitividade.
O programa é um modelo da linha de inovação para nossas equipes da área de
mineração e estamos tentando trazer esse conceito para dentro de nossas operações”,
afirmou diretor-executivo de Mineração da Gerdau, Aluysio Carvalho.De acordo com o
diretor, algumas das iniciativas adotadas na área de mineração envolvem a

automatização de etapas dos processos que geram mais agilidade no atendimento das
demandas e a maior confiabilidade no acesso às informações.
O projeto utiliza ferramentas digitais e aplicativos que contribuem para aumentar a
eficiência operacional.“Hoje, toda a operação de logística é feita através de um centro
de controle. Ao entrar na mina, o motorista cruza com uma espécie de cerca virtual
de tecnologia de comunicação por antenas e recebe no seu smartphone toda a
programação de carregamento e rotas. A carregadeira de minério também recebe as
informações que precisa para carregar o caminhão. Antes, eram pessoas se orientando
por rádio, mas hoje tudo é automatizado”, exemplificou Carvalho.
O diretor revelou que o efetivo atual na área de logística, por exemplo, corresponde a
40% do quadro antes da implantação do programa. Porém, ele explicou que podem
de fato ocorrer cortes de empregos em atividades que agregam menos conhecimento,
mas, por outro lado, gera-se emprego em atividades de alto valor. “Se a indústria não
for competitiva como um todo, o que fica em risco são as vagas de todo mundo, porque
a indústria pode fechar”, acrescentou.
Estação robótica - As ações do Mina Digital, continua o diretor, também estão sendo
implantadas no âmbito do meio ambiente, sob influência das atividades. Existe, por
exemplo, uma estação robótica que mede e avalia a turgidez da água dos rios que
abastecem as operações de hora em hora.A parte de segurança patrimonial também
é feita por câmeras, contrastando com um cenário anterior de um vigilante e um
contêiner alugado, com banheiro químico, em cada portão dentro da área da
companhia. “Hoje é uma câmera e uma cancela eletrônica somente”, acrescentou.
A siderúrgica informou que os resultados do Mina Digital “já podem ser mensurados
por meio do aumento de produtividade nas áreas de manutenção, operação e logística,
além da melhoria no monitoramento e gestão dos controles ambientais”.
O projeto está entre os pioneiros no mundo implantados em indústrias de grande
escala. A Gerdau informou, anteriormente, que a implantação do programa começou
a partir do segundo semestre de 2015 nas usinas produtoras de aço. O projeto-piloto
foi desenvolvido na Usina Araçariguama, em São Paulo. Segundo a companhia, o
retorno obtido no primeiro ano foi de R$ 1,6 milhão, além de ganhos de produtividade
e eficiência.
Cobrança de royalties de minérios deve dobrar, diz ministro
29/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo deve dobrar a arrecadação com as compensações financeiras cobradas da
produção da mineração, diz Fernando Coelho Filho, ministro de Minas e Energia.
No ano passado, esse valor ficou em cerca de R$ 1,8 bilhão, ou 2,02% da receita
líquida das empresas do setor.
"Algumas alíquotas terão aumento, e outras, redução. Agregados como brita e areia,
que são usados na construção civil, pagarão menos."

A arrecadação com o minério de ferro vai passar pelas principais mudanças.
Uma delas, segundo o ministro, é a base de cálculo. Hoje, a compensação financeira
é calculada em cima da receita líquida. Ela passará a incidir sobre a bruta.
A outra é o aumento da alíquota: ela passará da faixa de 2% para 4% –ela vai flutuar
de acordo com o preço da commodity.
O argumento do ministro é que outros países mineradores, como a África do Sul,
cobram royalties maiores.
A indústria está alinhada com o ministério até agora, afirma, mas é contra essas
alterações, afirma Walter Alvarenga, presidente do Ibram (instituto de mineração).
O produto brasileiro vai perder competitividade com a medida, porque outros
produtores do minério estão próximos do grande consumidor, a China, diz ele.
"A pauta dos bens minerais segura boa parte da balança comercial. Vão querer dar
porrada na galinha dos ovos de ouro?", questiona.
Lava Jato, julgamento no TSE e reformas: abril será mês crítico para Temer
29/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Ao mesmo tempo que tenta garantir as reformas trabalhista e da Previdência
nos termos desejados pelo Planalto, presidente encara o processo que pode
cassá-lo e a temida divulgação das delações da Odebrecht

Michel Temer - cada vez mais acuado Beto Barata/PR
A previsão é de temperatura elevada durante o mês de abril, ao menos no mundo
político de Brasília. As próximas semanas serão críticas para o presidente Michel
Temer, que tentará, a todo custo, negociar com o Congresso poucas alterações nas
reformas trabalhista e da Previdência, ao mesmo tempo em que se vê envolto com o
julgamento da cassação de sua chapa eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
com a divulgação do conteúdo das delações da Odebrecht.
Para fazer frente às notícias negativas e à pressão, Temer tem destacado alguns
números da economia brasileira que considera positivos. Ainda na segunda-feira (27),
anunciou nas redes sociais: “A crise cedeu por conta das medidas do nosso governo:
a confiança do consumidor na economia atingiu o maior índice desde 2014”. E
acrescentou: “Estamos no rumo certo. Pesquisa do Banco Central mostra que a
previsão da inflação baixou de 4,15% para 4,12%”.
A liberação da ação no TSE para julgamento em plenário gerou críticas entre aliados
de Temer, que viram “pressa” na ação do relator, o ministro Herman Benjamin. A
expectativa é que seu voto indique a cassação da chapa Dilma-Temer. Mas já há um
forte trabalho nos bastidores palacianos para tentar atrasar o julgamento. O
presidente do TSE, Gilmar Mendes, tido como aliado de Temer, já pautou o processo
para a semana que vem, mas há maneiras de empurrar o caso para frente.

Uma das estratégias é convencer os demais ministros a conceder extensão do prazo
para a defesa, o que foi negado por Benjamin, mas que pode ser revisto em plenário.
Os feriados de abril também podem atrapalhar o calendário. Caso o julgamento seja
postergado, há chance de dois ministros indicados por Temer assumirem vaga no TSE.
Eles poderiam pedir vista para atrasar o processo ou ainda dar votos favoráveis contra
a cassação.
Abril quente para o governo Temer
Julgamento no TSE: o processo contra a chapa Dilma-Temer vai a julgamento já na
primeira semana de abril. O relator, Herman Benjamin, deve votar pela cassação.
Deve haver atrasos. Ministros do TSE já indicaram que poderão ampliar o prazo para
a defesa. Nesse caso, seriam mais cinco dias corridos, jogando o julgamento para a
semana seguinte. Mas a partir do dia 13 há recesso por conta da Páscoa. Na semana
seguinte, Gilmar Mendes estará no exterior – a agenda dele ainda pode sofrer
mudanças.
Delações da Odebrecht: o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato
no STF, deve anunciar em bloco no mês de abril as decisões relacionadas às delações
premiadas de 77 executivos da Odebrecht. Isso afetará, de alguma maneira, os
trabalhos no Planalto e também no Congresso.
Reformas: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que na primeira
semana de abril pretende colocar em pauta a reforma trabalhista e, em seguida, a
reforma da Previdência. Haverá manifestações contra as duas propostas e também
contra a terceirização do trabalho. Os sindicatos convocaram uma greve geral para 28
de abril e, antes disso, farão outros protestos de menor porte. Um ato rumo à greve
geral será promovido pela Frente Brasil Popular, com programação prevista para
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais.
O mandato do ministro Henrique Neves acaba em 17 de abril; em 5 de maio, sai
Luciana Lóssio. Os cotados para assumir as respectivas cadeiras são Admar Gonzaga
e Tarcísio Vieira, ambos ministros substitutos atualmente. Além disso, Temer pode
contar com a complacência dos ministros: em muitas conversas nos tribunais
superiores, há temor de que julgamentos contra Temer prejudiquem o cenário políticoeconômico brasileiro.
Lava Jato
O Superior Tribunal Federal (STF) também deve afetar os trabalhos do Planalto em
abril. O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato na corte,
afirmou que ao longo do mês vai tomar as decisões relacionadas às delações dos 77
executivos da Odebrecht.
O material das colaborações premiadas levou o procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, a encaminhar ao STF 320 pedidos, dos quais 83 para abertura de inquérito, os
quais devem atingir em cheio ministros e demais aliados de Temer.
Isso pode atrapalhar o andamento das votações no Congresso. Em outros momentos
que se sentiram atacados, os parlamentares se dedicaram a buscar anistias para caixa
2 eleitoral ou votar projetos para tirar poder do Judiciário, Ministério Público e Polícia
Federal.
Reformas
Michel Temer tem pressa em aprovar as reformas no Congresso. Quanto mais
demorar, mais se aproximará o período de costuras eleitorais, e por isso será reduzida
a disposição dos parlamentares em votar medidas polêmicas.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira que a
reforma trabalhista deve ser apreciada a partir de 17 de abril e, a da Previdência, no
começo de maio. Depois disso, os textos ainda seguem para o Senado.
Apesar da extensa base de apoio, a votação da terceirização irrestrita do trabalho na
Câmara mostrou que a tarefa é árdua: 231 votos favoráveis. Para aprovação de uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC), são necessários 308 votos.
Para forçar os deputados a aprovar as reformas trabalhistas e da Previdência, o
Planalto endureceu o cerco: solicitou aos ministros que contabilizem os votos das
bancadas e que ameacem com corte de cargos e verba os dissidentes.
Confiança da indústria avança e atinge maior nível desde maio de 2014
29/03/2017 – Fonte: GS Notícias
A confiança dos empresários do setor industrial voltou a subir em março, depois de
registrar queda um mês antes, e a melhora foi registrada na maioria dos setores
investigados pela Sondagem da Indústria de Transformação, da Fundação Getulio
Vargas (FGV). O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 2,9 pontos ante
fevereiro, para 90,7 pontos, o maior nível desde maio de 2014, quando atingiu 92,2
pontos. Na comparação com março de 2016, a alta foi de 13,6 pontos.
Com o resultado, a média do primeiro trimestre fecha em 89,2 pontos, 3,5 pontos
acima do trimestre anterior. "Com a alta de março, o ICI consolida a tendência de
recuperação e atinge um nível próximo ao registrado no início da atual recessão. O
resultado parece retratar um setor em fase de transição no ciclo econômico: traz boas
notícias, como o expressivo espalhamento setorial da alta e a melhora das
expectativas, combinadas à persistente insatisfação com a situação dos negócios.
O cenário econômico é propício à gradual elevação da confiança industrial ao longo
dos próximos meses, embora condicionado a sobressaltos e aos riscos inerentes ao
ainda elevado grau de incerteza", afirma Aloisio Campelo Junior, superintendente de
Estatísticas Públicas da FGV-Ibre.
A alta da confiança atingiu 17 de 19 segmentos industriais e se espalhou por todos os
quesitos da pesquisa. Houve melhora também na avaliação da situação futura e
corrente: o Índice de Expectativas (IE) avançou 3,8 pontos, para 93,1 pontos, o maior
nível desde abril de 2014 (96,9); e o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 2,1 pontos,
para 88,5 pontos, o maior desde janeiro de 2015 (89,1). A sondagem também mostrou
que a indústria está ligeiramente menos ociosa.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,1 ponto percentual em
março, para 74,4%. No primeiro trimestre de 2017, a média do indicador fechou
também em 74,4%, 1 ponto percentual acima do trimestre anterior. A sondagem da
indústria de março colheu informações de 1.086 empresas entre os dias 2 e 24 deste
mês.
Reforma da Previdência é crucial para criar empregos, estimular o
crescimento e ampliar investimentos
29/03/2017 – Fonte: CNI
Sem mudanças nas regras de acesso às aposentadorias e pensões, o aumento
dos gastos será insustentável e exigirá a elevação da carga tributária ou
colocará em risco o pagamento dos benefícios. Confira na primeira
reportagem da série especial da Agência CNI de Notícias sobre a Reforma da
Previdência

O envelhecimento acelerado da população brasileira coloca em xeque as normas de
acesso às aposentadorias e pensões da Previdência Social. Se as regras não mudarem,
em breve, o número de pessoas que receberá o benefício será maior do que os que
contribuem, o que tornará a Previdência Social insustentável.
Por isso, a reforma do sistema é crucial para garantir o pagamento das aposentadorias
e pensões aos brasileiros, manter o equilíbrio das contas públicas e criar condições
para o crescimento sustentável da economia. "Se nada fizermos, as despesas com a
Previdência vão crescer num ritmo muito acentuado por causa do rápido
envelhecimento da população", afirma o secretário de Previdência, Marcelo Caetano,
em entrevista à Agência CNI de Notícias.
De acordo com economistas que estudam o tema, a reforma da Previdência, além de
garantir o pagamento das pensões e aposentadorias no longo prazo, é indispensável
para aumentar os investimentos em saúde, educação e infraestrutura e promover o
crescimento da economia e a criação de empregos no país.
"Hoje, mais da metade da despesa primária da União é com a Previdência. Sobram
poucos recursos para outros gastos importantes para o país, como investimentos em
saúde, educação e infraestrutura", afirma Rogério Nagamine, coordenador de
Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
CONTAS DESEQUILIBRADAS - A Previdência Social no Brasil é baseada em um
sistema de repartição, em que quem está na ativa sustenta o benefício de quem se
aposenta ou recebe pensões. O problema é que a população está envelhecendo muito
rapidamente. Isso porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Subiu
quase seis anos nos últimos 15 anos, passando de 69,8 anos em 2000 para 75,5 anos
em 2015, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com isso, o número de idosos também aumentou. Em 2000, as pessoas com 65 anos
ou mais de idade representavam 5,61% da população. Conforme a projeção do
IBGE, em 2030 os idosos serão 13,44% dos brasileiros.
"Na década de 1970, a relação era de quatro contribuintes para um beneficiário. Agora,
é de dois contribuintes por beneficiário. Sem a reforma da Previdência, chegaremos a
2060 com mais beneficiários do que contribuintes", completa Nagamine. Neste caso,
diz o economista, o governo terá que aumentar a carga tributária ou a contribuição
sobre a folha de pagamento para financiar a Previdência.
"As projeções que fizemos indicam que, sem a reforma, a alíquota da contribuição
sobre a folha terá de ser de 50% em 2060. Isso é inviável e teria um grande impacto
sobre o emprego formal no país", completa Nagamine.
"Há trabalhador que pode comprometer metade do seu salário só para pagar
aposentadoria?", pergunta José Cechin, que foi ministro da Previdência Social no
governo de Fernando Henrique Cardoso. "Isso não pode acontecer.
O Brasil precisa fazer a reforma", completa Cechin. Segundo ele, os gastos com a
Previdência, sem contar os benefícios assistenciais, consomem o equivalente a 12%
do Produto Interno Bruto (PIB). "Só cinco países do mundo gastam isso. Entre eles
estão Itália, Grécia, Alemanha e França, países com população muito mais idosa que
a brasileira. Somos um ponto absolutamente fora da curva", afirma o ex-ministro.
Ele destaca que quanto mais o país adiar a reforma, mais o problema se agravará. O
elevado gasto com a Previdência, destaca Cechin, encarece o produto brasileiro e
atrasa o crescimento do país. "Tapar os olhos para essa realidade é condenar o país a
um crescimento medíocre", completa.

Dados do Tesouro Nacional mostram que, em 2016, o déficit da Previdência do setor
privado e dos servidores públicos atingiu R$ 305,43 bilhões. O déficit do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), dos trabalhadores privados, alcançou R$ 149,73 bilhões.
O déficit dos Regimes Próprios de Previdência Social, dos servidores públicos da União,
Estados e municípios foi de R$ 155,7 bilhões. E a tendência é que o rombo aumente
ainda mais nos próximos anos.
VISÃO DA INDÚSTRIA - Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
o déficit crescente da Previdência gera um grande desequilíbrio nas contas públicas e
representa uma ameaça para a estabilidade da economia brasileira. O equacionamento
do déficit, que se dará com a reforma do sistema atual, é indispensável para o
equilíbrio das contas públicas e a recuperação da estabilidade econômica.
"Ao promover o reequilíbrio das contas públicas, a reforma da Previdência não
beneficiará apenas os aposentados. Toda a sociedade ganhará, porque o ajuste das
contas públicas, associado a outras medidas de longo prazo que assegurem
competitividade das empresas, promoverá o aumento da produção e dos
investimentos, estimulará a criação de empregos e o crescimento da economia",
afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. "Sem a reforma da Previdência,
dificilmente conseguiremos sair da recessão", completa Andrade.
Atualmente, os gastos com Previdência e assistência representam 55% das despesas
da União. Projeções do Ministério do Planejamento indicam que, sem a reforma, em
2026, esses gastos equivalerão a 82% das despesas públicas.
"O governo tem de usar os recursos dos impostos que poderiam ser aplicados em
outras coisas para tapar o buraco da Previdência. Falta dinheiro para saúde, para
educação e para obras de infraestrutura e outras coisas", afirma Renato Fragelli,
professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Ele acrescenta que, sem o déficit na Previdência, o governo poderia reduzir os
encargos sobre a folha de salários, o que estimularia a criação de empregos formais.
Projeções do Ministério da Fazenda indicam que a reforma da Previdência ajudará o
país a crescer. Com as mudanças no sistema previdenciário, a taxa de investimentos
no Brasil deve crescer 1,8 ponto percentual ao longo dos próximos dez anos. No
mesmo período, o consumo dos aposentados aumentará 1,7% e o Produto Interno
Bruto (PIB) - a soma de todas as riquezas produzidas pelo país em um ano - terá um
incremento de 0,65 ponto percentual ao ano.
"Além disso, existem benefícios econômicos no curto prazo. A ata do Comitê de Política
Monetária (Copom) de fevereiro mostra que a queda de juros de uma perspectiva
estrutural depende muito da reforma da Previdência", afirma Marcelo Caetano. "O
próprio Banco Central reconhece que há uma possibilidade bem concreta de redução
estrutural dos juros no longo prazo", completa o secretário de Previdência.
LEIA O POSICIONAMENTO DA CNI:
Reforma da Previdência beneficiará toda a sociedade, avalia CNI

Na próxima quarta-feira (5), o segundo capítulo da série especial sobre a Reforma da
Previdência abordará as resistências à reforma e o andamento da Proposta de Emenda
Constitucional no Congresso com parlamentares e especialistas. No dia 12 de abril, a
CNI promoverá um debate sobre o tema, com transmissão ao vivo em sua página no
Facebook.

Crescimento sustentado e retomada do emprego dependem de reformas
estruturais, diz Robson Braga de Andrade
29/03/2017 – Fonte: CNI
Na apresentação da Agenda Legislativa da Indústria 2017, presidente da CNI
defendeu a reforma da Previdência e elogiou Congresso Nacional pela
aprovação da lei que regulamenta a terceirização

Um novo e duradouro ciclo de crescimento sustentado depende de mudanças
legislativas capazes de restabelecer os fundamentos de uma economia saudável e
competitiva. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson
Braga de Andrade, há sinais de que o pior da recessão tenha ficado para trás, mas
uma retomada sólida depende de mudanças assertivas no ambiente de negócios.
“Deliberar sobre a agenda de reformas estruturais é condição imprescindível”, disse
ao lançar a 22ª edição da Agenda Legislativa da Indústria, nesta terça-feira (28), em
Brasília.
Andrade lembrou que o documento reflete os anseios de quem produz no Brasil sobre
os principais temas em debate no Congresso Nacional e que têm impacto, positivo ou
negativo, no dia a dia das empresas.
Ele destacou que a Pauta Mínima deste ano, formada por 16 das 131 propostas da
Agenda, reforça a conhecida necessidade de promover reformas estruturais no país,
sobretudo a da Previdência Social, que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade
do sistema público de aposentadorias no longo prazo.
“A situação atual é insustentável. O gasto total do Brasil com a Previdência, em 2015,
alcançou 11,4% do PIB, mais do que os 10,2% do PIB no Japão e os 10,6% do PIB na
Alemanha, países em que a população é mais velha do que a brasileira”, analisou.
“Mudar a Previdência é uma tarefa inadiável. Se isso não for feito, o sistema entrará
em colapso.”
PRIMEIROS AVANÇOS – Para o presidente da CNI, a medida é fundamental para
assegurar o sucesso da emenda à Constituição que definiu teto para expansão das
despesas federais para os próximos 20 anos, aprovada no fim de 2016. Em seguida,
o próximo passo deve ser a reforma tributária, que deve se pautar pela redução da
burocracia, a simplificação dos tributos e a desoneração da atividade produtiva.
A aprovação de um marco legal para a terceirização, por sua vez, foi destaque na
abertura. Há quase 20 anos em discussão no Congresso Nacional, o tema foi
regulamentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998, votado na quarta-feira (22), pela
Câmara dos Deputados.
Andrade cumprimentou os parlamentares pelo “passo fundamental que deram” ao
aprovar uma proposta que preserva a livre iniciativa e contribui para a geração de
empregos, sem retirar nenhum direito do trabalhador.
“Essa forma de organização da produção vai contribuir para aumentar o nível de

emprego, resultar em ganhos de eficiência e produtividade, e estimular o crescimento
da economia”, disse Andrade.
A AGENDA LEGISLATIVA – Criada em 1996, a Agenda Legislativa chega a sua
22ª edição, em 2017. Ela retrata de forma transparente a opinião unificada da
indústria brasileira sobre as propostas de interesse do setor que tramitam na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal. A Agenda oferece um resumo de cada projeto de
lei e traz a posição da indústria, se convergente ou divergente, quanto a seu teor.
O documento também oferece sugestões para aprimorar os projetos em discussão no
Legislativo. Só com um bom ambiente de negócios, disse o presidente, o Brasil terá
uma indústria inovadora, capaz de melhorar sua produtividade e agregar novas
tecnologias ao processo produtivo.
Para saber mais sobre as proposições estratégicas para o desenvolvimento do país,
acesse o infográfico para conhecer cada tema, seu impacto para o país e a posição da
CNI.
Presidentes da Câmara e do Senado defendem agenda de reformas para
Brasil voltar a crescer
29/03/2017 – Fonte: CNI
Presentes ao lançamento da Agenda Legislativa da CNI, Rodrigo Maia e
Eunício Oliveira destacaram esforço no Congresso Nacional para aprovar
projetos que removam entraves históricos do crescimento do país

Reformas na Previdência Social e no sistema político-eleitoral e a modernização das
relações do trabalho estarão no centro dos debates do Congresso Nacional nos
próximos meses. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), os projetos que melhoram gargalos críticos históricos para o crescimento do país
são essenciais para o Brasil chegar a 2018 com mais previsibilidade e com as crises
econômica e política superadas. “A reforma da Previdência será um divisor de águas.
É a última oportunidade para se fazer uma reforma sem cortar salários e sem cortar
aposentadorias”, disse.
Maia esteve, ao lado do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), no
lançamento da 22ª edição da Agenda Legislativa da Indústria, realizado nesta terçafeira (28), na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Ambos falaram
sobre o entendimento entre as Casas para discutir e aprovar estas propostas, todos
consideradas prioritárias pela indústria brasileira e incluídas entre os 16 temas
urgentes da Pauta Mínima deste ano.
TERCEIRIZAÇÃO APROVADA – Enviado à sanção após votação na Câmara, a
regulamentação da terceirização (PL 4302/98) foi destacado por Maia e Oliveira como
um exemplo da agenda que será enfrentada pelo Congresso. A proposta trouxe regras
claras, na visão da CNI, para regular contratos de prestação de serviços especializados
no país. “Havia um debate estéril, que durou muitos anos, sobre o que seria atividade-

meio e atividade-fim. É humanamente impossível se fazer essa distinção”, afirmou o
presidente do Senado.
Maia também ressaltou a necessidade de modernizar as leis do trabalho, em discussão
no PL 6787/16. Segundo ele, trata-se de uma “agenda pró-emprego” que deve ir a
votação em 17 de abril.
Para Oliveira, a construção de consensos para aprovação das propostas exigirá diálogo
e informações qualificadas, que contribuam para o debate no Legislativo. “A Agenda é
relevante para se ampliar a sustentação externa para que façamos as reformas e
atualizemos leis que estão caducas”, afirmou.
Eunício Oliveira defende sanção da lei de terceirização em evento da CNI
29/03/2017 – Fonte: CNI

Proposições legislativas
 PLS 280/2016
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu nesta terça-feira (28), a sanção,
pelo presidente da República, Michel Temer, do projeto de lei da terceirização aprovado
na semana passada pela Câmara dos Deputados. Eunício falou sobre o assunto
durante discurso no lançamento da Agenda Legislativa 2017 da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
— Eu quero dizer aos senhores com muita tranquilidade que terceirização de serviços
é um setor que conheço profundamente. Hoje existe um debate histérico nas redes
sociais para definir o que significa dizer as expressões ‘atividade-fim’ e ‘atividademeio’.
Eu já fui empresário, agora me dedico inteiramente à política, vivenciei muitos anos
nesse setor de terceirização. Posso garantir que é humanamente possível fazermos a
definição das atividades fim e meio. A terceirização é uma realidade no mundo inteiro
e faz parte do mundo moderno no qual queremos inserir o Brasil — afirmou Eunício.
Ele enfatizou que a proposta da terceirização não retira qualquer direito de
trabalhadores.
— Trocar o contrato de trabalho de um funcionário amparado pela Consolidação das
Leis de Trabalho [CLT] para um posto terceirizado na mesma indústria não tira
nenhuma garantia ou direito desse trabalhador. A CLT vale tanto para a relação direta,
quanto para a terceirizada. Volto a defender, a terceirização apenas moderniza e dá
velocidade às relações de trabalho — explicou.

Entendimento
Segundo o presidente do Senado, o fortalecimento da relação entre as duas casas
legislativas que compõem o Congresso Nacional, tem possibilitado o avanço de
matérias importantes para a modernização das leis brasileiras.
— Queremos maximizar a eficiência do Estado brasileiro. Nós precisamos ouvir, cada
vez mais, as entidades representativas das cadeias produtivas. Devemos
ouvir ainda todas as entidades laborais. Nós temos de ter coragem para dizer a
verdade à sociedade brasileira.
A CNI hoje assume essa posição ao afirmar que vai divulgar os benefícios da
terceirização nas redes sociais e na grande mídia para que possamos ter, no Congresso
Nacional, a sustentação externa e fazermos as transformações que o Brasil precisa,
seja na reforma da previdência, na reforma trabalhista, e nas leis que estão caducas
e atrapalham o desenvolvimento do país — destacou Eunício.
Durante a solenidade, o presidente da CNI, Robson Andrade, apresentou ao presidente
do Senado 16 propostas que fazem parte da Agenda da Indústria. As matérias são
consideradas prioritárias para o setor e incluem temas como as reformas política,
tributária e da Previdência Social. Andrade defendeu ainda a aprovação pelo Congresso
de uma nova Lei de Licitações, da valorização das negociações coletivas de trabalho,
além da convalidação de incentivos fiscais do ICMS.
Ao finalizar o discurso, Eunício Oliveira lembrou que, desde o dia que participou da
disputa para a presidência da Casa, tem buscado o diálogo entre o Congresso Nacional,
a sociedade e os demais Poderes.
— Acredito que é por essa via que nós vamos encontrar o caminho para tirar o Brasil
da crise. Nós temos uma posição muito clara sobre tudo aquilo que precisamos fazer,
mesmo que num primeiro momento não sejamos entendidos pelas atitudes que
devemos tomar. Contem com o Senado, contem com o Congresso Nacional.
Janot
Ao final do lançamento da Agenda Legislativa 2017 da CNI, o presidente do Senado,
Eunício Oliveira, concedeu entrevista e disse que recebeu o Procurador Geral da
República, Rodrigo Janot, nesta manhã. De acordo com Eunício, Janot entregou
sugestões para a discussão sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 280/2016, que
trata sobre o abuso de autoridade, em tramitação no Congresso Nacional.
— A visita do procurador viabiliza aquilo que tenho defendido: 'um diálogo necessário',
para buscarmos um texto equilibrado, com a contribuição dos demais poderes —
ponderou Eunício.
Eunício garante a centrais sindicais que colocará em pauta projeto
alternativo sobre terceirização
29/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado


PLC 30/2015

Representantes de centrais sindicais pediram, nesta terça-feira (28), ao presidente do
Senado, Eunício Oliveira, a votação do projeto sobre terceirização em análise no
Senado. Os sindicalistas são contra o Projeto de Lei 4302/1998, aprovado pela Câmara
dos Deputados e enviado à sanção do presidente da República. Também participaram
da reunião o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) e o senador Paulo Paim (PTRS), relator do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, que regulamenta o trabalho
terceirizado.

— Queremos aqui que a Casa aprove o PLC 30, do relatório do senador Paim, para que
possamos atualizar todas as legislações com relação à prestação de serviços
especializados — disse Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros.
O presidente do Senado garantiu aos representantes dos sindicatos que colocará o PLC
30/2015 em votação. Eunício Oliveira informou que já convalidou o relatório de Paim,
que havia sido apresentado, inicialmente, na Comissão Especial do Desenvolvimento
Nacional, a comissão da Agenda Brasil, e que encaminhará a matéria para tramitação
normal, mantendo o senador gaúcho como relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ).
— O meu compromisso é pautar. O PLC 30 vai tramitar naturalmente. O projeto não
morreu, não está extinto, não está engavetado. A terceirização é irreversível, mas
precisa ter regras que defendam os direitos do trabalhador. Ao preservar os direitos
do trabalhador, a regulamentação também garante que empresas idôneas atuem no
setor — afirmou.
Acordo
Eunício disse aos sindicalistas que, pela manhã, o relator da reforma trabalhista na
Câmara dos Deputados, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), propôs que as
sugestões ao PLC 30 fossem incorporadas ao relatório da reforma, mas Eunício disse
que o compromisso de colocar a matéria em votação só poderia ser alterado se
houvesse um acordo para isso. As centrais sindicais defenderam que os senadores
votem o projeto relatado por Paim.
— Isso para nós é fundamental porque o projeto que está aqui foi costurado com as
diversas centrais, debatido com empresários e traz vários benefícios, várias
salvaguardas para aqueles que estão terceirizados e evita uma terceirização na
atividade-fim diferente do que foi aprovado no PL — disse João Carlos Gonçalves, o
Juruna, secretário-geral da Força Sindical.
Já Paulo Paim manifestou confiança na aprovação de seu relatório.
— Vale sempre a última lei. Então, se esse meu relatório for aprovado na Câmara e
no Senado, está resolvida a questão da terceirização. Que não vai permitir, pelo nosso
relatório, terceirização da atividade-fim; que garante um fundo para indenizar o
trabalhador se a empresa falir, fechar ou não pagar; garante a responsabilidade
solidária; e garante ao trabalhador terceirizado todo direito daquele que está na
empresa matriz, desde que esteja na mesma função — tranquilizou Paim.
Comissão da reforma trabalhista discute trabalho temporário
29/03/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista (PL 6787/16) realiza audiência pública
hoje para discutir as normas propostas para o trabalho temporário.
Foram convidados para o debate:
- o secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Leonardo
José Arantes;
- o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos
Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado (Fenaserhtt), Vander Morales;
- a presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação,
Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis no Distrito
Federal (Sindiserviços), Maria Isabel Caetano dos Reis;
- a diretora regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Márcia
dos Santos Costantini; e
- o secretário-geral da Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, Edson Carneiro
da Silva.

“Um dos preceitos básicos da democracia é abrir espaço para os setores mais afetados
pela legislação interferirem em sua elaboração”, afirmam os deputados do Psol, Chico
Alencar (RJ) e Luiza Erundina (SP), no requerimento em que pedem o debate.
A audiência está marcada para as 14h30, no plenário 2.
Íntegra da proposta:
 PL-6787/2016
Senado deve votar projeto que restringe terceirização
29/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado

Proposições legislativas
 PLC 30/2015
Durante a sessão plenária desta terça-feira (28), diversos senadores defenderam a
votação pelo Senado, se possível nas próximas semanas, do PLC 30/2015, que trata
do trabalho terceirizado. O relator da proposta, senador Paulo Paim (PT-RS), disse que
seu parecer está pronto para ser debatido e votado pelos demais senadores.
O presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, afirmou que o projeto será enviado
para análise de uma ou mais comissões permanentes, podendo, em seguida, ser
apreciado em Plenário. O mais provável é que a matéria seja enviada apenas para
uma comissão, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), decisão que
ainda depende de acordo entre os senadores.
Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que trata da
terceirização e que está prestes a ser sancionado pelo presidente da República, Michel
Temer. O projeto, polêmico, amplia as possibilidades de contratação de serviço
terceirizado, que poderá ser feita tanto na área meio quanto na atividade fim. Já no
texto do Senado, a possibilidade de terceirização fica restrita às atividades meio —
aquelas de suporte, ou secundárias, como de limpeza ou segurança.
A proposta aprovada pela Câmara também prevê a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante em relação à terceirizada. Com isso, os bens da empresa
contratante somente poderão ser penhorados pela Justiça se não houver mais bens
da terceirizada para o pagamento da condenação relativa a direitos não pagos.
Enquanto os defensores da proposta argumentam que a medida pode modernizar a
legislação trabalhista e gerar mais postos de trabalho, os críticos dizem que o projeto
diminui direitos e fragiliza as relações de emprego.
Já o texto que tramita no Senado estabelece a responsabilidade solidária. Ou seja,
contratante e terceirizada respondem ao mesmo tempo com seus bens para o
pagamento da causa trabalhista. A proposta relatada por Paim é considerada mais
moderada que aquela aprovada pelos deputados federais, considerada um retrocesso
por representantes dos trabalhadores.

Paim disse nesta terça-feira (28) que seu relatório está pronto e é fruto de ampla
negociação com centrais e federações sindicais. Ele quer dialogar e debater o texto
com seus colegas senadores e votá-lo sem demora.
Eunício elogiou o trabalho de Paim e lembrou que o senador gaúcho visitou as 27
unidades da federação debatendo a terceirização com a sociedade.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que a Câmara “usurpou uma
discussão que estava em curso no Senado”. Ele disse que o projeto aprovado pelos
deputados é de 1998 e que até a Presidência da República pediu o arquivamento da
proposta em 2003.
- A Câmara ressuscitou essa matéria 14 anos depois, atropelando uma discussão já
em curso aqui no Senado. É a Câmara ressuscitando das catacumbas, como um zumbi,
uma matéria de 1998, atropelando o Senado, atropelando o bicameralismo – reclamou
Randolfe.
Os senadores Otto Alencar (PSD-BA), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Humberto Costa (PTPE), Lídice da Mata (PSB-BA), Omar Aziz (PSD-AM), João Capiberibe (PSB-AP) e
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) também pediram em Plenário que o projeto de
terceirização ainda em tramitação no Senado seja debatido e votado com celeridade,
por entenderem que a proposta é menos danosa aos trabalhadores que a aprovada
pela Câmara.
Relator da reforma trabalhista não descarta ajustes sobre terceirização
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Relator da reforma trabalhista na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN)
não descarta inserir no texto da proposta possíveis ajustes referentes à
regulamentação da terceirização.
“Temas que dizem respeito à reforma trabalhista, como a terceirização, que é uma
forma de trabalho, podem perfeitamente serem agasalhadas no texto”, afirmou o
deputado, após reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Tramita na Casa, atualmente, uma proposta considerada mais branda do que a que
foi aprovada pelos deputados na semana passada e enviada à sanção do presidente
Michel Temer.
Em meios às negociações, auxiliares do Palácio do Planalto chegaram a cogitar a
possibilidade de os dois projetos serem enviados à sanção para que a cúpula do
governo pudesse fazer ajustes conjuntamente.
No entanto, conforme revelou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado), em razão do curto espaço de tempo para aprovar o projeto do Senado e às
pressões sofridas por diversos setores, Temer se restringirá apenas ao texto aprovado
na Câmara na semana passada. Uma das alternativas, contudo, é o de inserir no
relatório da reforma trabalhista possíveis ajustes na regulamentação da terceirização.
“A preocupação do presidente Eunício, da Câmara e do governo é que essa legislação
que foi aprovada contemple a segurança jurídica dos trabalhadores. No sentido que o
trabalhador terceirizado não tenha distinção em relação ao trabalhador da empresa
tomadora”, ressaltou Marinho. “Há preocupação que as obrigações sociais e os
impostos devidos sejam convenientemente recolhidos e sobretudo que haja segurança
jurídica numa relação que atinge um terço dos trabalhadores formais no Brasil”,
emendou.
A reforma trabalhista tramita em Comissão Especial da Câmara. Segundo o relator,
apesar da controvérsia em torno do tema, o calendário de votação não será alterado.

“Nossa previsão continua a mesma, de ser votado até 3 de maio. A entrega do relatório
deverá ocorrer até o dia 12 de abril”, ressaltou.
‘Governo toma medidas que modernizam e desburocratizam procedimentos’,
diz Temer
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer disse que o governo está adotando uma série de medidas
que modernizam e desburocratizam procedimentos no País. Em discurso durante a
cerimônia de Sanção da Lei de Revisão do Marco Regulatório da Radiodifusão, ele
destacou a aprovação do projeto que limita o crescimento de gastos da União e a
reforma do Ensino Médio.
Temer disse ainda que sua gestão não vai colher os frutos da aprovação dessas
medidas que, na avaliação dele, são a marca de seu governo. “Este governo não vai
desfrutar das medidas que estamos tomando”, disse. “São medidas que demandam a
passagem do tempo para serem reconhecidas.”
Temer disse que a aprovação da lei que aprovou a retirada da obrigatoriedade de
participação da Petrobras no pré-sal foi um ato de coragem e mencionou também as
ações que resultaram na queda da inflação.
Segundo ele, essas medidas precisam ser esclarecidas e reconhecidas. “O governo
está tomando medidas populares, não populistas”, afirmou. “A Petrobras é uma
empresa que deve render lucros e dividendos.”
O presidente disse que o governo venceu obstáculos ao aprovar essas medidas.
Segundo ele, as pessoas têm “apego” à burocracia.
Temer disse que a sanção da Lei de Revisão do Marco Regulatório da Radiodifusão é
uma contribuição que o governo dá à imprensa livre no País. Segundo ele, as críticas
que o governo ouve da imprensa ajudam a fazer com que os governantes tomem o
rumo adequado. “Faço apelo para que a realidade dos fatos seja divulgada e que os
erros sejam denunciados”, afirmou.
Temer disse ainda que o País já passou por outras crises econômicas e que a atual
está sendo vencida em um prazo bastante curto. “Precisamos acabar com esse malestar do brasileiro, de achar que está tudo ruim”, afirmou.
Ele disse esperar que, até o fim de sua gestão, o governo consiga aprovar outras
reformas, além das já aprovadas. “Abre-se espaço para outras reformas que possamos
fazer e que modernizem o País.”
Artigo: Os ventos da reforma trabalhista
29/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Todo o arcabouço da lei trabalhista e a forma draconiana como é implementada pelos
agentes fiscalizadores da lei também geram ineficiências
Os novos ventos que sopram de Brasília por vezes surpreendem positivamente. Uma
ampla agenda reformista vem sendo capitaneada por membros da equipe do atual
governo, em especial em questões que não há muito tempo eram tidas como inviáveis
e incongruentes de serem levadas a cabo. Em especial as reformas da Previdência e
trabalhista, sendo esta última condição sine qua non para modernização das relações
no mercado de trabalho e aumento do nível de competitividade de nossa combalida
economia.

Nessa toada, tais ventos continuam a soprar e trouxeram uma declaração simbólica
por parte de um dos líderes dos três poderes. Segundo Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual
presidente da Câmara, a própria Justiça do Trabalho “não deveria nem existir”; isso
fora dito em resposta à proposta de reforma produzida pelo governo, que a seu ver é
tímida e não invoca a casa legislativa a dar um passo além, nessa tão cristalina
oportunidade.
O ônus por não reformar não será apenas de ordem econômica, mas também a
falência de mais empresas
Evidentemente que sua declaração foi demasiadamente carregada de tinta e gerou
ruídos nas esferas do poder. Contudo, o raciocínio por detrás dela é correto. Como
bem sabemos, a velha e obsoleta Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é datada
de 1943, oriunda de tempos de Getúlio Vargas em um contexto de um Brasil
essencialmente agrário e de baixíssima especialização.
A dita “lei trabalhista“ é excessivamente rigorosa e recebe a bênção da Justiça do
Trabalho para perpetuar seus excessos. Recheada de regras e obrigações capazes de
inviabilizar a contratação e dificultar a demissão, é responsável por aumentar
significativamente todos os custos envolvidos, em especial para as micro, pequenas e
médias empresas, que empregam mais de 80% dos trabalhadores do país. Sua
flexibilização, um dos pontos nevrálgicos da reforma, se faz mais que necessária para
permitir, dentre outros pontos, acordos coletivos entre sindicatos (ou trabalhadores)
e empresas de forma direta e segura.
Segundo pesquisa do Centro de Microeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas,
calcula-se que o custo do trabalho no Brasil chega a até 2,83 vezes o salário de carteira
para um vínculo trabalhista de um ano, e cai marginalmente para 2,55 vezes em
contratos de mais de cinco anos.
Na França, tal relação é da ordem de 0,8; na Holanda, 0,5; no Japão, 0,12; e, nos
Estados Unidos, apenas 0,09. Há algo de muito errado nisso. O nosso ordenamento
trabalhista é extenso, complexo e exige um debruçar hercúleo por parte do
empregador. O excesso de rigidez e detalhamento afasta centenas de formalizações
contratuais, tendo o efeito colateral da geração de um grande mercado informal e, no
limite, mais desemprego.
Contudo, a agenda da reforma trabalhista não ficará apenas circunscrita à
flexibilização da CLT, mas também tem outras duas frentes: a permanência do
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), tornando-o uma política de Estado que visa
a preservação de postos de trabalho em períodos de crise, tendo como contrapartida
a redução do salário e do tempo de jornada; e a melhoria da regulamentação da
terceirização, já na mesa do presidente Temer depois de aprovada no Congresso. Estes
são dois pontos essenciais para promover um salto de competitividade no mercado de
trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção de todos os direitos.
Todo o arcabouço da lei trabalhista e a forma draconiana como é implementada pelos
agentes fiscalizadores da lei também geram ineficiências. Portanto, a reforma vem em
bom momento para quebrar certos paradigmas, em especial em período de profunda
recessão, a maior da história brasileira, possibilitando a abertura dessas caixas de
Pandora.
Também é preciso considerar o cenário de intensa globalização, intensificação do
comércio internacional e mudanças cada vez mais rápidas das relações de trabalho,
em que é possível produzir em qualquer lugar do mundo; todos estão em busca de
produtos com preços e condições mais competitivas.

O ônus por não reformar não será apenas de ordem econômica (como o maior custo
de mão de obra e rigidez do mercado), mas também a falência de mais empresas,
acarretando em prejuízo não somente ao empresário, mas também a toda a sociedade,
que deixará de produzir riquezas e gerar bem-estar.
(Pedro L. Mota é editor do site Terraço Econômico).
Texto de relator no Senado propõe veto à terceirização de atividade-fim
29/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A discussão sobre a regulamentação da terceirização no Brasil ganhou um novo
capítulo nesta terça-feira (28). Relator do tema no Senado, o oposicionista Paulo Paim
(PT-RS) apresentou texto em que veda a possibilidade de as empresas terceirizarem
áreas diretamente relacionadas à sua função, a chamada "atividade-fim."
No dia 22 a Câmara dos Deputados aprovou de forma conclusiva um outro projeto
sobre terceirização, liberando a medida para qualquer setor das empresas.
Hoje jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite apenas a terceirização de
"atividades-meio", como serviço de copa, cozinha, limpeza e segurança de uma
montadora de veículos, por exemplo.
O projeto aprovado pela Câmara é defendido pelo empresariado e pelo governo Michel
Temer, que tende a sancionar os seus principais pontos.
O texto, porém, foi apresentado em 1998 e traz apenas três salvaguardas genéricas
aos trabalhadores terceirizados. O que tramita no Senado traz 50, número que foi
ampliado por Paim em seu relatório.
Temendo desgaste, o Planalto negocia com sua base forma de ampliar as salvaguardas
aos trabalhadores. Uma possibilidade é sancionar pontos do texto em discussão no
Senado. Outra é incluir esse debate na reforma trabalhista em discussão na Câmara.
VOTAÇÃO
O relatório de Paim deve encontrar dificuldade de ser aprovado da forma como foi
apresentado, já que o governo tem maioria na Casa.
A tendência é a de que a terceirização ampla seja liberada, nos moldes do texto
aprovado na Câmara.
"O PLC [projeto de lei complementar] nº 30/2015, ao invés de dar conta dos problemas
apontados, integrando os trabalhadores terceirizados à tela social de proteção ao
trabalho, mais o discrimina, atingindo, de forma prejudicial, todos os que vendem sua
força de trabalho", diz o petista no texto.
Além de vetar a terceirização para a "atividade-fim", ele estabelece que as empresas
responderão de forma "solidária" por eventuais débitos trabalhistas e previdenciários
das terceirizadoras.
No projeto aprovado na Câmara, a "empresa-mãe" só pode ser acionada caso o
trabalhador não consiga sucesso ao demandar a firma à qual está diretamente
relacionado.
Paim também colocou em seu relatório regras para uma "mínima isonomia salarial
entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores efetivos" e veto a subcontratações
("quarteirização"), entre outros pontos.

Caso o texto em discussão no Senado seja alterado, o projeto volta para uma última
votação na Câmara antes de seguir para a sanção ou veto de Temer.
Eunício defende que Temer sancione projeto da terceirização aprovado na
Câmara
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta terça-feira, 28, que
o projeto que regulamenta a terceirização para todas as atividades, aprovado na
semana passada pela Câmara, “deve ser sancionado” pelo presidente Michel Temer.
Até a semana passada, contudo, Eunício defendia que Temer aguardasse a aprovação
de um outro projeto sobre o mesmo tema em tramitação no Senado, relatado pelo
senador Paulo Paim (PT-RS), que serviria como um texto complementar.
“Esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é o projeto que deve ser
sancionado pelo presidente da República, Michel Temer, para que a gente faça essa
interação com centrais sindicais e possa fazer com que o Brasil não seja o Brasil
atritado, mas harmonizado por todos aqueles que querem o bem desta nação”, disse
Eunício, em discurso na cerimônia de lançamento da Agenda Legislativa da Indústria
2017, na sede da Confederação Nacional da Indústria
Depois do evento, Eunício voltou a afirmar que ainda vai encaminhar o relatório de
Paim sobre terceirização à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, se
aprovado, o texto voltará ao plenário. Segundo o peemedebista, Paim se comprometeu
a entregar o texto ainda hoje.
Ele lembrou que cabe ao Congresso “aprovar, revogar e atualizar leis. O presidente
reforçou que, se houver qualquer modificação na proposta, aprovada na Câmara em
2015, ela terá que ser apreciada novamente pelos deputados. “Esse projeto vai
tramitar naturalmente”, ponderou.
Senadores do PMDB assinam carta contra sanção da terceirização
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Coordenados pelo líder da bancada, Renan Calheiros (PMDB-AL), nove senadores do
PMDB assinaram uma carta que recomenda que o presidente Michel Temer não
sancione a lei de terceirização, como aprovada pela Câmara na semana passada.
Os senadores representam 41% da bancada do partido do presidente no Senado. “Nós
recomendamos que, por enquanto, o presidente não sancione essa lei. Porque ele vai
assumir a responsabilidade definitiva do agravamento do desemprego, da precarização
das relações do trabalho e, pior, da queda na arrecadação e do aumento de impostos,
que são consequências diretas”, afirmou Renan Calheiros.
Renan defendeu que a proposta aprovada na Câmara vai precarizar e retroceder nas
relações de trabalho e atropelar as conquistas que foram feitas ao longo dos anos. “Da
forma como está, a terceirização será o ‘boia-fria.com'”, ironizou.
A carta assinada pelos senadores defende a regulamentação da terceirização já
existente, mas se posiciona contrariamente à terceirização irrestrita, ou seja, da
atividade fim.
O texto diz ainda que a lei prejudica a perspectiva de aprovação da reforma da
Previdência. Os peemedebistas que assinaram a carta foram Marta Suplicy (SP), Kátia
Abreu (TO), Eduardo Braga (AM), Elmano Férrer (PI), Rose de Freitas (ES), Hélio José
(DF), Renan Calheiros (AL), Waldemir Moka (MS) e Simone Tebet (MS), que escreveu

que concorda com o conteúdo, mas fez ressalva à forma do texto. Renan argumentou
ainda que a bancada não estava completa na reunião e que esses senadores
representam a maioria dos presentes.
Previdência
Renan aproveitou ainda para fazer críticas à reforma da Previdência. “Essa reforma da
Previdência é muito exagerada e muito ruim do ponto de vista federativo. Ela esmaga
algumas regiões, trata igual o desigual”, disse. Segundo o senador, a lei não é sensível
para as diferenças regionais da força de trabalho. Ele pondera, por exemplo, que a
elevação da idade mínima de aposentadoria no Nordeste, onde existem mais
trabalhadores manuais e rurais, é desigual. “Vai morrer sem se aposentar”, disse.
Terceirização: quais as lições da experiência internacional?
29/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo/ BBC

Após a aprovação, na semana passada, do projeto de lei que libera a ampla
terceirização, o Brasil ficou a um passo de ter um mercado de trabalho mais flexível.
Mas quais são os prós e contras da mudança e como isso funciona em países onde a
medida já é uma realidade?
Para buscar respostas, a BBC Brasil ouviu especialistas e órgãos nacionais e
internacionais —como a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o autor da
proposta original da reforma, a CUT (Central Única dos Trabalhadores), a Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e as Nações Unidas— e consultou
estudos sobre o tema e os modelos existentes em outros lugares do mundo.
A proposta, que agora está nas mãos do presidente Michel Temer para sanção, gerou
polêmica. Críticos dizem que sua entrada em vigor provocaria a precarização das
condições de trabalho, enquanto defensores afirmam que a nova regra poderia trazer
mais segurança jurídica para as empresas e os atuais cerca de 12 milhões de
trabalhadores terceirizados do país.
Apesar de não haver consenso, os especialistas são unânimes em afirmar que a
economia e as relações de trabalho mudaram, e que há necessidade de adaptação. A
preocupação, segundo vários deles, é sobre as condições nas quais essas
transformações são executadas e a vulnerabilidade dos trabalhadores diante delas.
Caso seja sancionada, a legislação permitirá às empresas subcontratar funcionários
para realizar as chamadas atividades-fim —as tarefas centrais na produção de bens e
serviços.
Desse modo, por exemplo, uma fábrica que monta eletrodomésticos poderá gerir toda
a sua força de trabalho por meio de contratos terceirizados, evitando o vínculo
empregatício com operários —hoje, só é permitido delegar a eles atividades-meio, ou
seja, serviços periféricos como limpeza, segurança e suporte.

Além disso, pela regra proposta os contratos temporários poderão serão válidos por
um semestre —hoje, é permitido um trimestre—, prorrogáveis por mais três meses,
salvo acordo coletivo ou outra negociação.
O modelo no mundo
Na opinião do diretor da divisão de Globalização e Estratégias de Desenvolvimento da
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, Richard
Kozul-Wright, o modelo proposto pelo Brasil se mostrou pouco eficaz em outros
lugares do mundo.
"Se a ideia é flexibilizar o mercado de trabalho para baixar os custos e fazê-lo mais
competitivo, incentivando investimento estrangeiro direto, o que observamos em
outros países é que esse modelo não é tão bem-sucedido", afirma.
"A maioria do investimento estrangeiro direto não é atraído somente por mão de obra
barata, apesar de casos específicos. Mas não acredito que esse seja o perfil do Brasil,
de competir como uma economia de mão de obra barata como a China e outros países
do Leste Asiático."
A pedido da BBC Brasil, a Organização Internacional do Trabalho se posicionou a
respeito do tema. Segundo o diretor do órgão para o Brasil, Peter Poschen, a
terceirização é uma "realidade", mas é necessário tomar algumas precauções.
"Há que se verificar as condições em que são executadas, para que se garantam as
condições de um trabalho decente", disse.
A INTERNACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO
O fenômeno da fragmentação da produção por meio de contratos terceirizados se deve
em parte à internacionalização do trabalho que ocorreu nas últimas três décadas —
por meio da qual um produto passa por vários países desde a sua concepção até a
venda. O processo é conhecido como Global Supply Chains, GCS em inglês (cadeias
globais de valor, em tradução livre).
O iPhone é um exemplo de produto com cadeia global de valor —é concebido na
Califórnia e manufaturado na China com componentes vindos de diversos países, para
depois ser exportado para o mundo todo. A fábrica onde o celular é montado não
pertence à Apple e os empregados que ali trabalham não têm nenhuma associação
com a empresa criada por Steve Jobs.
Mas, em perspectiva, a participação em GCS traz prós e contras. Um estudo de 2013
da Organização Mundial do Comércio avalia o impacto positivo da redução de custos,
mas alerta que os benefícios às vezes não são repassados aos trabalhadores.
O documento afirma que, por um lado, é positivo por contribuir para a "expansão da
produção e ganhos de economia de escala, por meio da redução de custos, além de
permitir que empresas e nações se beneficiem da transferência de tecnologia e
práticas de administração".
Por outro lado, avalia que "enquanto a produtividade sobe, a participação avançada
em cadeias globais não está associado com ganhos setoriais, o que sugere que os
ganhos econômicos obtidos nem sempre são necessariamente repassados aos
trabalhadores".
Ou seja, o lucro resultante da otimização não se traduziria em salários maiores.
CONCEPÇÃO X MANUFATURA
É exatamente a forma como se dá a regulamentação dos processos de terceirização,
bem como a qualificação da mão de obra e o investimento em pesquisa e

desenvolvimento, que determina a posição das economias globais entre as que
agregam mais ou menos valor ao produto.
No topo da pirâmide, estão os países ricos —responsáveis pela concepção, design e
marketing do produto—, enquanto que na base estão os países pobres, responsáveis
pelos insumos e manufatura.
"Em geral, nos países desenvolvidos o trabalho terceirizado pode ser encontrado em
todos os setores, com predominância nas ocupações de salários mais baixos. Já nos
países em desenvolvimento o emprego terceirizado segue representando uma porção
importante do emprego assalariado."
"Tem havido uma proliferação dessa modalidade nos setores onde o emprego típico
era mais comum, como no setor público ou no manufatureiro", observou.
PROBLEMAS NA ÁSIA E SUCESSO NO URUGUAI
A vulnerabilidade dos trabalhadores é o ponto central que distingue as situações de
terceirização em experiências positivas e negativas.
"A OIT reconhece que o trabalho pode ser visto de formas contratuais variadas. O
objetivo não é que ele se ajuste ao modelo típico, mas que todos estejam no conceito
de Trabalho Decente", disse Poschen.
Segundo ele, para garantir esse conceito, é necessário que as tarefas sejam
"regulamentadas com o objetivo de equilibrar as necessidades dos trabalhadores, das
empresas e dos governos".
No caso de alguns países da Ásia, não são raros os episódios de abuso, nos quais
fábricas operam em condições insalubres, fazendo uso de trabalho escravo ou mão de
obra infantil.
As marcas que comercializam esses produtos raramente chegam a ser
responsabilizadas, pois estão ocultas atrás de diversos contratos de terceirização.
O projeto de lei brasileiro abre uma brecha para que incidentes semelhantes ocorram.
Na versão aprovada pela Câmara foram suprimidos os artigos que tratavam da
obrigação das empresas contratantes de reportar acidentes de trabalho. Por exemplo,
se ocorrer a morte de um profissional terceirizado na oficina de uma fábrica que produz
itens de grife, essa empresa não precisará reportar às autoridades a tragédia,
permitindo que a marca se desassocie da responsabilidade social pelo caso.
"Em alguns casos podem ser criados acordos com múltiplas partes com o objetivo
específico de eliminar responsabilidade e contornar a regulamentação () A fissuração
ocorre através de uma gama de acordos contratuais, incluindo trabalho temporário
por agência, subcontratação e franchising. Podem também aparecer através de
cadeias de fornecimento, grupos empresariais, terceirização de trabalhadores
autônomos, esclareceu Poschen.
Em contrapartida, um exemplo de regulamentação da terceirização bem-sucedido
ocorreu no Uruguai, na indústria de Tecnologia da Informação e call centers.
Em 2002, a Tata Consultuncy Services, líder no setor de outsourcing da Índia, se
instalou no país incentivando a construção de cadeias de valor global. A chegada de
empreendimentos estrangeiros se seguiu a políticas públicas de forte investimento em
educação.

O vizinho latino, que possui zonas francas para receber as empresas estrangeiras,
exportou US$ 500 milhões em serviços em 2015. Cerca de 63 mil pessoas estão
empregadas no setor e são profissionais com alto nível, que ganham na média US$
2.500 ao mês.
A lei de subcontratação, aprovada ali em 2007, prevê que as empresas contratantes
sejam responsáveis por garantir que os terceirizados cumpram com os pagamentos
dos encargos sociais e em caso de litígio são solidários perante a Justiça, ou seja,
dividam a responsabilidade.
Já no projeto de lei brasileiro, a responsabilidade só recairá sobre a contratante quando
tiverem sido exauridas as possibilidades de acionar a terceirizada na Justiça.
Mas segundo Luciana Freire, advogada da Fiesp (Federação das Indústrias de São
Paulo), essa subsidiariedade não é necessariamente ruim.
"Imagine um engenheiro que trabalhe para uma construtora. A construtora quebra,
ele não tem a quem recorrer. Na situação terceirizada não. Ele ainda tem duas pessoas
jurídicas acima dele para recorrer."
MÃO DE OBRA OCIOSA
O texto da lei aprovada pela Câmara é uma adaptação de um projeto de 1998,
idealizado no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pelo então ministro do
Trabalho, Paulo Paiva.
Em entrevista à BBC Brasil, Paiva explicou que um dos objetivos originais era retirar
trabalhadores sazonais da informalidade e dar aos empregadores a oportunidade de
cortar custos em situações de ajuste.
"Muitas pessoas da atividade urbana pediam licença para participar de colheitas e
neste caso não existia nenhuma cobertura legal", exemplificou.
"Além disso, se a economia está retomando, você pode estimular a empresa a
contratar um trabalhador. Se essa atividade se consolidar, a empresa pode mudar o
contrato para tempo indeterminado, mas se não fizer isso, não terá de arcar com os
custos de demissão", defendeu.
Para ele, a terceirização ainda evitaria gastos com mão de obra ociosa.
"É exatamente para que a empresa possa minimizar o custo de ter trabalhadores que
em um determinado período ficam subutilizados. Com isso, ela consegue reduzir os
seus custos e consequentemente aumentar a produtividade."
"Eu tenho a convicção de que o que estamos fazendo é aumentar a possibilidade de
contratação de trabalhadores em uma economia que está passando por
transformações", disse.
O secretário internacional da CUT, Antônio Lisboa, não concorda.
Segundo ele, o projeto "acaba totalmente
construiu nesses últimos cem anos". Na
porque a prestadora de serviço passa a
jurídica, um processo de "pejotização" que

com as relações de trabalho que o Brasil
prática, avalia, há um "esfacelamento",
contratar os trabalhadores como pessoa
os deixa desamparados.

Lisboa faz referência ao termo "PJ", ou pessoa jurídica —amplamente utilizado para
designar os trabalhadores que são terceirizados e emitem notas fiscais aos
empregadores como empresas, ou pessoas jurídicas.

Temer admite rediscutir reforma da Previdência, dizem senadores
29/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
Senadores da base aliada afirmaram nesta terça-feira (28) que o presidente Michel
Temer admite a possibilidade de discutir mudanças em alguns pontos da reforma da
Previdência, como a aposentadoria rural. Conforme o vice-presidente do Senado,
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), o presidente se "mostrou sensível" em rediscutir
também o BPC (Benefício de Prestação Continuada).
Deputados e senadores inclusive da base, mesmo do próprio PMDB de Temer,
defendem mudanças ao texto. Já a equipe econômica do governo tem trabalhado com
a possibilidade de alterar o mínimo possível a proposta da previdência.
Apesar de reconhecer que houve "problemas na comunicação", Cássio Cunha Lima
disse que Temer se mostrou "entusiasmado" e "confiante" na aprovação da reforma.
Segundo Ana Amélia (PP-RS), não foram apresentados detalhes do que seria a
comissão para rediscutir esses e outros eventuais pontos polêmicos da proposta.
O que se falou, conforme a senadora, foi em tratar esse debate em cerca de duas
semanas. "O presidente tem se mostrado aberto a conversar. Está conversando com
várias entidades, com os parlamentares e quer conversar mais e fazer o ajuste que
seja necessário", disse a senadora.
Temer tem se reunido com parlamentares rotineiramente para mostrar a necessidade
de reforçar o embate na comunicação em relação à reforma da Previdência. "Está-se
perdendo essa guerra de comunicação. O problema não é só no plenário, mas em
ferramentas como WhatsApp com um conjunto de inverdades", completou Cássio
Cunha Lima.
INDEFINIÇÃO
Apesar de Temer ter anunciado nesta segunda-feira (27) que seria dado um prazo de
seis meses para que os Estados fizessem suas reformas da Previdência, o relator do
tema, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que não há "definição a
respeito desse assunto".
Também presente à reunião com os senadores da base, o secretário da Previdência
Social, Marcelo Caetano, explicou que a ideia no momento é adotar um período de seis
meses e que a equipe econômica considera ainda como compatibilizar a medida ao
texto constitucional. "Nós ainda estamos elaborando tecnicamente a proposta, mas a
ideia no momento é essa. O prazo de seis meses é o que vigora agora", disse.
Arthur Maia disse que "não se cogita" que a União faça as regras dos regimes de
Estados e municípios, mas afirmou que há indefinição em relação ao prazo. "O que
está se discutindo é se os Estados terão um prazo determinado para fazer [a reforma
de] seus regimes próprios e não o fazendo passa a valer legislação federal ou se
governo vai deixar para que estados os façam", disse.
O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), também comentou o tema e criticou
a possibilidade de que Estados e municípios tenham regras diferentes.
"O problema dos Estados e municípios é que não haja igualdade no tratamento de
municípios e de Estados. Você não pode tratá-los de formas divergentes nesse item
específico. Precisa vir com norma para que tivesse um critério para todos os Estados
e municípios".

Centrais sindicais marcam novo dia de greve geral no País
29/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
As centrais sindicais do País programam um novo dia de greve geral contra as
mudanças nas legislações trabalhistas e a reforma da Previdência propostas no
Congresso Nacional. Em reunião das sindicais na segunda-feira (27), ficou definido um
dia de paralisação nacional no dia 28 de abril.
No dia 15 de março as centrais já haviam realizado um dia de greve geral. Em Curitiba
o movimento teve a participação de cerca de 30 mil trabalhadores em diversas ações
ao longo do dia 15.
Kassab diz que governo pode privatizar os Correios
29/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Estatal teve prejuízo de quase R$ 2 bilhões em 2016 e ministro exige que a
estatal volte ao azul para não ser concedida à iniciativa privada

Prejuízo dos Correios se aproximou dos R$ 2 bilhões em 2016 Marcelo Andrade/Gazeta
do Povo
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse
nesta terça-feira (28) que os Correios poderão ser privatizados, se não ocorrer um
processo que rapidamente traga de volta o equilíbrio financeiro à empresa. No ano
passado, o prejuízo da estatal se aproximou dos R$ 2 bilhões, pouco abaixo do valor
registrado em 2015.
Questionado sobre os motivos que levaram os Correios à essa situação, Kassab disse
que diversos foram os fatores que levaram ao cenário atual. Ele destacou ainda que a
União não pretende sustentar os prejuízos da estatal.
“Má-gestão é corrupção, loteamento, não ter capacidade de recursos adicionais, não
fazer os cortes necessários para manter o equilíbrio. (…) A empresa está correndo
contra o relógio, porque o governo não tem recursos”, disse Kassab em entrevista
coletiva à imprensa.
Depois de promover um plano de demissão incentivada, os Correios, que terão 111
mil funcionários após a conclusão desse processo, avalia novas formas jurídicas de
promover um encolhimento maior dos seus quadros.
“Ou rapidamente os Correios cortam gastos além dos que já estão sendo cortados,
senão vamos caminhar para a privatização”, disse Kassab.
Governo tira benefício fiscal de empresas
29/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
O presidente Michel Temer decidiu acabar com benefícios fiscais concedidos a vários
setores da indústria e bloquear R$ 32 bilhões do Orçamento para fechar este ano sem
aumentar ainda mais o rombo nas contas públicas. Na semana passada, após reavaliar

as projeções do Orçamento, a equipe econômica concluiu que a lenta recuperação da
economia do país fará suas receitas crescerem menos do que o esperado neste ano,
aumentando o rombo previsto em R$ 58 bilhões.
A meta fixada pelo Orçamento é reduzir o deficit para R$ 139 bilhões neste ano, o
equivalente a 2% do PIB (Produto Interno Bruto). Para cobrir o novo rombo anunciado
na semana passada e cumprir a meta estabelecida, o governo decidiu tomar medidas
para segurar suas despesas e aumentar as receitas.
Cerca de R$ 26 bilhões deverão ser obtidos com receitas extras. O fim das
desonerações da folha de pagamento da indústria deve representar um aumento de
arrecadação de até R$ 8 bilhões. O governo espera obter mais R$ 1 bilhão aumentando
o PIS/Cofins cobrado sobre operações de crédito de cooperativas.
Outros R$ 10 bilhões deverão ser obtidos com a concessão de hidrelétricas que devem
ser devolvidas à União por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e R$ 7,6
bilhões virão de recursos associados a depósitos judiciais.
As medidas serão anunciadas nesta quarta (29) pelos ministérios da Fazenda e do
Planejamento. Nas últimas semanas, a equipe econômica chegou a projetar um
bloqueio menor no Orçamento, de R$ 20 bilhões, o que obrigaria o governo a promover
um aumento maior de impostos para cobrir a diferença.
Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, resistiram à ideia, sob pressão de
empresários e com receio de que a medida afetasse a popularidade do presidente.
Parte da equipe de Temer defendia um congelamento de gastos superior a R$ 32
bilhões para evitar o fim das desonerações, mas o Ministério do Planejamento alegava
que um contingenciamento desse porte inviabilizaria atividades essenciais do governo.
Ainda assim, o bloqueio comprometerá parte relevantes das despesas. Sem elevação
de mais tributos, Temer pode ter que rever gastos, inclusive de programas sociais.
A Fazenda considera improvável que os R$ 32 bilhões congelados sejam
desbloqueados até dezembro, uma vez que Meirelles tem dito que o governo não
pretende rever a meta de reduzir o deficit para R$ 139 bilhões neste ano.
Ao rever as contas do Orçamento, a equipe econômica passou a trabalhar com um
cenário em que o país crescerá 0,5% neste ano. A Fazenda prevê que a recuperação
ganhará ritmo no fim do ano e admite a possibilidade de rever suas contas em outubro.
MARCA POLÍTICA A desoneração da folha de pagamentos foi uma marca da política
econômica do governo Dilma Rousseff.
A medida permitiu que empresas de vários setores deixassem de recolher contribuição
previdenciária patronal de 20% sobre a folha e passassem a pagar 1% a 2% sobre o
faturamento. As empresas beneficiadas passaram a pagar menos impostos, obrigando
o governo a cobrir o rombo nas contas da Previdência.
Com a decisão que será anunciada nesta quarta-feira (29), todos os setores
beneficiados perderão o benefício até o fim do ano. Uma medida provisória sobre o
assunto será encaminhada pelo governo ao Congresso.
Os números finais de contingenciamento de gastos e receitas extras dependem do
resultado de ações judiciais sobre a devolução de hidrelétricas concedidas à Cemig.
Na noite desta terça (28), o governo obteve no STJ uma decisão favorável no caso da
usina de São Simão. A ministra Grace Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União,

indicou à equipe econômica que o tribunal também deverá determinar a devolução da
hidrelétrica de Miranda.
A Fazenda já vai incluir em suas contas R$ 10 bilhões referentes às concessões destas
usinas e da hidrelétrica de Jaguara, que deverá ser retomada após decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal). A perspectiva de vitória nessas ações permitiu ao governo
trabalhar com margem mais confortável, limitando os planos de aumento de impostos.
Após pressão da Fiesp, governo “junta trocados” antes de elevar impostos
29/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Equipe econômica conta com receitas extraordinárias para aliviar a mão na
alta dos tributos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, andava com uma ideia fixa: aumentar
impostos para ajudar a fechar um rombo de R$ 58 bilhões no Orçamento. Sem isso,
dizia, seria difícil cumprir a meta fiscal do governo federal, que já é de déficit – e um
déficit de R$ 139 bilhões, antes mesmo do pagamento de juros da dívida.
A quem sugeria que o problema fosse resolvido apenas com corte de gastos, o ministro
e seus colegas avisavam que isso significaria cortar pela metade os R$ 120 bilhões de
despesas não obrigatórias do Orçamento, com o risco de paralisar serviços públicos.
Algo mudou após a reunião de três horas que Meirelles teve na segunda-feira (27)
com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.
O ministro saiu do encontro com três novidades: 1) perdeu a pressa e avisou que o
anúncio de corte no Orçamento e eventual aumento de tributos, esperado para esta
terça-feira (28), poderia ser adiado; 2) tirou a ênfase do aumento de impostos; e 3)
passou a destacar uma receita de até R$ 17 bilhões que o governo pode levantar com
a recuperação de precatórios e leilões de antigas hidrelétricas.

Anúncio da Fiesp: pato “ressuscitado” depois que o governo falou em aumento de
impostos.Reprodução

Na reunião, Skaf alertou que elevar tributos pode comprometer a recuperação da
economia. E sugeriu que o governo venda participações em estatais para juntar o
dinheiro necessário. “Há várias opções para se contornar esses R$ 50 bilhões sem
aumento de impostos”, disse depois a jornalistas.
A autorização para relicitar três hidrelétricas da Cemig ainda depende de decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). O uso de precatórios foi regulamentado na segunda
pela Advocacia-Geral da União (AGU). Recursos que estão depositados há mais de
cinco anos e não foram sacados pelos beneficiários – cerca de R$ 8,6 bilhões – serão
transferidos ao Tesouro.
Apesar da mudança no tom do discurso de Meirelles, o clima em Brasília ainda tem
jeito de “tudo certo e nada resolvido”. A cada momento, uma nova decisão ou recuo
vem a público.
Segundo relatos de bastidores, o governo já pensou em contingenciar todos os R$ 58
bilhões do Orçamento e só mais para a frente definir quais receitas (impostos e outras)
poderão aliviar esse corte. Na versão mais recente, o Planalto pensa em cortar R$ 30
bilhões e cobrir o resto com tais receitas.
No fim da tarde desta terça, o Ministério da Fazenda avisou que o anúncio das medidas
para cobrir o rombo será feito nesta quarta-feira (29).
Conselhos
O apego a receitas extraordinárias para fechar as contas foi uma das marcas do
governo Dilma Rousseff. Em comum com Temer, a antecessora também cedeu a
pressões setoriais e eventualmente aceitou conselhos de Paulo Skaf.
Em 2012, por exemplo, o empresário pagou comerciais na tevê para defender o
controverso pacote de renovação de concessões do setor elétrico, que num primeiro
momento reduziu a tarifa de energia em 20% e depois gerou uma conta bilionária que
o consumidor brasileiro ainda pagará por muitos anos.
Mais tarde, Skaf ganhou notoriedade ao bancar um pato inflável gigante para dizer
que não pagaria o pato. Era uma referência à intenção do governo Dilma de elevar
impostos, mas o bicho ficou famoso mesmo ao ser usado na campanha pelo
impeachment da petista, da qual a Fiesp participou com entusiasmo.
Indústria apresenta lista de projetos prioritários para o setor no Congresso
29/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou nesta terça-feira (28) mais de
130 projetos de interesse do setor que tramitam atualmente no Congresso Nacional.
A agenda legislativa da entidade reúne propostas consideradas prioritárias para a
economia e a atividade industrial.
Entre as prioridades apontadas pelo setor estão as reformas da Previdência, política e
tributária. A relação dos projetos foi apresentada aos presidentes da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), em evento realizado na sede
da confederação.
Os parlamentares consideram positiva a aproximação da entidade com o Congresso e
avaliaram que as medidas sugeridas pela indústria são importantes para o
desenvolvimento das empresas e geração de empregos no país.
“É uma agenda importante, muitas dessas medidas foram muito mais de apoio ao que
já tramita. É um diálogo entre representantes da indústria, da sociedade civil
organizada com o Congresso” disse Eunício. “É bom que a CNI tenha uma agenda,

porque isso vai ajudar no convencimento dos deputados para que a gente possa
avançar nessa agenda reformista”, reforçou Maia.
O deputado reafirmou que as reformas da Previdência e trabalhista serão votadas
ainda no primeiro semestre e que, em seguida, a agenda do Congresso deve destacar
mudanças na microeconomia. “Nós vamos fazer as votações até o meio do ano, até
maio. Eu tenho certeza de que, com essas votações, nós vamos abrir uma outra
agenda no Brasil, que aí é uma preocupação microeconômica, com a melhoria da
regulação de alguns setores. Tem muita coisa a ser feita, mas essas agendas macro
precisam vir na frente”, explicou.
Além das reformas, são listadas pela CNI a nova Lei de Licitações, o Marco Legal das
Reguladoras, o projeto que trata da terceirização e a proposta de regularização
tributária.
Mudanças na reforma trabalhista
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) também apresentou hoje (28)
um documento em que defende a aprovação da reforma trabalhista. Para os
construtores, o projeto representa uma oportunidade “imperdível” para modernizar a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que vigora há 74 anos.
No entanto, o setor fez uma avaliação junto aos associados e sugeriu algumas
mudanças para aperfeiçoar a proposta que está em discussão na Câmara. Os
empresários defendem, por exemplo, o resgate da utilização das comissões de
conciliação prévia por empresas e sindicatos.
A CBIC apoia o artigo da reforma que trata dos temas negociados em convenção ou
acordo coletivo com força de lei, desde que não contrarie “os direitos previstos na
Constituição Federal e as normas de seguranças e saúde no trabalho”.
A entidade sugere ainda que se acrescente um inciso que determine que os contratos
temporários de trabalho, o que ocorre com muita frequência na construção civil,
também sejam objeto de negociação coletiva com força de lei. O documento com as
mudanças propostas pela entidade foi entregue ao relator da reforma na Câmra, o
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
Diferentes setores questionam volta de taxação
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Representantes de diferentes setores reagiram com preocupação ao fim da
desoneração da folha de pagamento a ser proposto pelo governo Temer. Na avaliação
de entidades, a volta da taxação deve prejudicar a indústria em um momento sensível,
em que o mercado interno ainda não se recuperou.
Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de
Andrade, o fim da desoneração da folha de pagamento comprometerá ainda mais a
capacidade da indústria brasileira de sair da crise. “As empresas ainda estão muito
sacrificadas com o mercado ruim, mas já temos um custo elevado com encargos
trabalhistas”, afirmou. “Entendo a situação do governo de precisar entregar o
resultado fiscal, mas para isso deveria fazer um corte maior em vez de onerar as
empresas”, afirmou.
Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos
Martins, o governo deveria ao invés de onerar as empresas, aumentar a fiscalização
para combater a informalidade. Só no setor da construção, diz, o potencial de
arrecadação com a formalização dos empregos chegaria a R$ 30 bilhões por ano.
“Onerar neste momento é uma medida contra o emprego, justamente quando o País
precisa gerar novas vagas. É incoerente.”

Quando a desoneração começou, foi um mecanismo criado pelo governo para que
setores potencialmente exportadores e que tivessem emprego massivo de mão de
obra pudessem melhorar sua competitividade, lembra o presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein.
“Três setores foram enquadrados inicialmente, por terem essas características: o de
calçados, o de confecções e o de móveis. A partir daí, esse sistema foi aplicado para
um grande número de segmentos. Evidentemente, com o desvirtuamento do propósito
inicial, se criou o impacto nas contas públicas.”
Para Klein, é preciso avaliar o histórico da medida. “O governo tem um impasse,
pretende resolver o problema das contas públicas, mas há um custo que pode ser
desastroso”, diz.
Governo ganharia apenas R$ 8 bilhões neste ano com o fim da renúncia fiscal
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Receita Federal calcula que o fim da renúncia fiscal com a desoneração da folha de
pagamentos, a partir de julho, vai trazer para os cofres do governo federal R$ 8,06
bilhões, segundo dados repassados ao jornal O Estado de S. Paulo. Para isso, a
suspensão da desoneração tem de ser aprovada até o fim deste mês, já que o aumento
dos tributos precisa respeitar um período de 90 dias (noventena).
A projeção do montante que seria arrecadado até o fim deste ano é baseada na
reoneração de todos os 54 setores que hoje são beneficiados com a medida, entre eles
estão tecnologia da informação, setor hoteleiro, construção civil, call center e
transportes.
Os números foram atualizados pela receita Federal e repassados para a equipe
econômica do governo, que corre para tapar um buraco de R$ 58,2 bilhões no
Orçamento federal até esta quinta-feira, 30, quando pretende anunciar medidas para
cortar gastos e aumentar receita.
Em todo o ano de 2017, a renúncia com a desoneração da folha de pagamentos das
empresas custaria aos cofres públicos R$ 16 bilhões. De abril a dezembro, o custo é
de R$ 11,14 bilhões, segundo os dados da Receita.
A desoneração da folha de pagamentos foi iniciada em 2011, como um programa
pontual que beneficiaria alguns setores ligados à exportação, como couro e calçados.
Os setores foram sendo expandidos e o programa passou a ser um dos carros-chefe
da política econômica no governo Dilma Rousseff.
Com a desoneração, as empresas deixam de pagar a contribuição patronal sobre a
folha de salários e pagam uma alíquota sobre o faturamento no mercado doméstico,
que hoje varia de 1% a 4,5%.
Concessões
Já o leilão das quatro hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig),
segundo apurou o Estado, deve render R$ 12 bilhões ao governo este ano, resultado
que vai contribuir para reduzir o contingenciamento que terá de ser feito. Ontem, o
ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconsiderou a decisão
dele próprio e retirou da Cemig a titularidade da concessão da Usina Hidrelétrica de
São Simão.
A decisão é uma vitória para a União, que havia entrado com recursos para reverter
não só a decisão sobre essa usina como também sobre a Hidrelétrica de Miranda. Com
relação a esta última, até o fechamento desta edição ainda não havia decisão da
relatora, a ministra Regina Helena.

Os números devem ser anunciados nesta quarta-feira, 29. Não se sabe se o governo
federal vai aguardar a decisão sobre a segunda liminar, relacionada à usina de
Miranda, de relatoria da ministra Regina Helena Costa. (Colaboraram Anne Warth,
Breno Peres e Rafael Moraes Moura).
Conta de luz da Copel vai cair 11,8% em abril
29/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Queda ocorrerá apenas no mês de abril e é referente ao ressarcimento da
cobrança de energia atrelada à usina nuclear de Angra 3

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo
A conta de luz do consumidor em todo o país vai cair até 20% em abril, por conta da
devolução de uma cobrança indevida de energia atrelada à usina nuclear de Angra 3.
A decisão foi anunciada nesta terça-feira (28) pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e atinge todas as distribuidoras de energia, com exceção de apenas três
empresas, a Sulgipe, a Companhia Energética de Roraima e a Boa Vista Energia.
A queda de até 20% ocorrerá apenas no mês de abril e é referente ao ressarcimento
da cobrança indevida. O valor varia de operadora para operadora, já que algumas
empresas fizeram a cobrança por mais meses do que as outras. A partir de maio, a
tarifa volta ao preço convencional, com apenas a retirada de Angra 3 do cálculo.
A tarifa da Copel vai cair 11,88% no mês de abril. Outras 21 empresas também
apresentarão queda de 10% a 15%. Já para sete distribuidoras do país a tarifa vai cair
de 15% a 20%. São elas: Celpe, Coelba, Cosern, CPFL Jaguari, CPFL Paulista, Energisa
Borborema e Energisa Sergipe. As demais 32 distribuidoras apresentarão um corte
entre 0% e 5%. A decisão atinge 44 concessionárias e 20 permissionárias, todas elas
distribuidoras de energia.
Erro no cálculo
A diretoria da Aneel já havia determinado, em dezembro de 2015, que a tarifa de
energia relacionada a Angra 3 não devia entrar na conta de luz, porque a usina previsto para operar em 2016 - não ficaria pronta no prazo. Por um erro interno da
agência, porém, a cobrança acabou sendo incluída na conta.
Segundo o diretor da Aneel, André Pepitone, trata-se de um erro inédito, mas a
agência tomou medidas para que não volte a ocorrer. A correção dos valores cobrados
a mais já tinha sido identificada pela agência nos reajustes tarifários da Energisa
Borborema, Light e Ampla, que começaram a ter devoluções mensais por conta da
cobrança irregular. A decisão da Aneel, porém, foi de zerar a conta de uma única vez,
em abril.
“Foi um erro, mas não houve má fé”, disse Pepitone. “A complexidade do processo é
enorme. Esse episódio nos trouxe um ensinamento. Precisamos dar um passo adiante
e tornar esse sistema ainda mais seguro”, comentou.

A Aneel vai criar mais etapas no processo de análise do sistema tarifário, incluindo
novas áreas técnicas para homologar as cobranças.
Em dezembro de 2015, a Aneel foi questionada pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) a respeito de Angra 3. A CCEE é a responsável por fazer a
estimativa de custos da conta responsável por recolher recursos do Encargo de Energia
de Reserva (EER). Cabe à Aneel aprovar esse orçamento.
É por meio desse encargo, cobrado na conta de luz, que Angra 3 seria remunerada
quando entrasse em operação. Pelo contrato de concessão, a usina deveria estar
pronta e começar a gerar energia a partir de janeiro de 2016. Mas o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS) não conta com a usina até 2021. Por isso, a Aneel decidiu
autorizar a CCEE a não pagar Angra 3.
Ainda assim, a cobrança foi feita e repassada a consumidores de todo o País, na data
de reajuste tarifário de cada distribuidora. O dinheiro ficou no caixa das distribuidoras
de energia e não foi repassado nem à CCEE, nem à Angra 3.
Caso o processo seguisse adiante, com a cobrança por 12 meses dos consumidores de
todo o país, o valor da cobrança indevida seria de R$ 1,8 bilhão a mais para Angra 3.
Projeto do governo militar, Angra 3 teve as obras paralisadas em 1986.
O empreendimento foi retomado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e deveria ficar pronto em 2014, mas sofreu novos adiamentos.
Em 2015, as obras foram novamente paralisadas, devido a problemas financeiros da
Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, e denúncias de corrupção descobertas no
âmbito da Operação Pripyat, um dos braços da Lava Jato. Vice-almirante da Marinha,
o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva foi condenado e preso
por envolvimento no esquema.
Indústria de cimento obtém liminar contra encargo na tarifa de energia
29/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A indústria de cimento conseguiu uma liminar para evitar pagar parte dos subsídios
embutidos na tarifa de energia e cobrados dos consumidores por meio de um encargo,
segundo despacho da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no Diário Oficial da
União desta terça-feira (28), que autoriza o cumprimento da decisão judicial.
A nova briga nos tribunais soma-se a uma decisão anterior semelhante obtida por
indústrias com grande consumo de eletricidade ligadas à associação Abrace, que tem
entre os membros empresas como Dow e Braskem, entre outras.
A tendência é que as liminares obtidas por essas empresas empurrem a conta dos
subsídios, custeados pelo encargo CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), para
outros consumidores, como os clientes residenciais, disse à Reuters o advogado Rafael
Janiques, responsável pela área de Energia do escritório Gasparini, De Cresci e
Nogueira de Lima.
"As empresas estão se protegendo desse repasse de custos para os consumidores... e
quando elas deixam de pagar, existe sim uma tendência de que os consumidores não
protegidos por liminares acabem arcando com o custo", afirmou Janiques.
Ele prevê que esse impacto deverá incentivar mais companhias a buscar liminares
semelhantes nos próximos meses.
O Sindicato Nacional da Indústria de Cimento argumentou à Justiça que o encargo
CDE pago para custear os subsídios teria incluído valores indevidos em 2015 e 2016,

como indenizações devidas pela União a empresas de energia e custos associados a
atrasos de obras ou combustíveis de termelétricas, que não deveriam ter sido
repassados aos consumidores.
A decisão judicial que atendeu o pedido da indústria de cimento exigiu a suspensão do
pagamento do que ficou definido como "parte controversa" dos encargos e o recálculo
de novos valores a serem pagos pelas empresas.
A juíza substituta que assina a liminar afirma que "os novos critérios para pagamentos
de encargos setoriais não poderiam ter sido estabelecidos mediante simples decreto"
por se tratarem de modificações na política tarifária.
IIE-BR sobe 3,9 pontos em março ante fevereiro, revela FGV
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 3,9 pontos na
passagem de fevereiro para março e chegou a 122,7 pontos, informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 29.
“Mesmo com a economia dando sinais de recuperação e após uma evolução favorável
do IIE-BR no primeiro bimestre do ano, os níveis de incerteza econômica são ainda
muito elevados no Brasil, mostrando as dificuldades que a economia enfrentará ao sair
de uma das maiores recessões da nossa história”, avaliou o economista Pedro Costa
Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
O índice mensal passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores
econômicos do Ibre/FGV no fim de 2016. O IIE-Br é composto por três componentes:
o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais a frequência de notícias
com menção à incerteza; o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões
das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA, e o IIE-Br Mercado, baseado na
volatilidade do mercado financeiro.
O aumento na incerteza registrado em março sucedeu dois meses de quedas no
indicador: de -9,1 pontos em janeiro e de -8,5 pontos em fevereiro. A principal
contribuição partiu do componente de expectativas de mercados. O IIE-Br Expectativa
subiu 9,4 pontos, contribuindo com 2,4 pontos para o IIE-Br, puxado pelo aumento
expressivo da volatilidade das previsões dos especialistas em relação ao preço futuro
do câmbio.
“Alta incerteza atrapalha investimentos e afeta consumo, mesmo em momentos em
que a taxa de juros da economia é baixa. Medidas econômicas paliativas colaboram
para melhorar o ambiente de negócios, mas não serão suficientes para promover uma
retomada do crescimento de forma sustentada. Para que os níveis de incerteza se
reduzam consistentemente, colaborando assim para uma aceleração mais rápida da
economia, serão necessárias medidas que sinalizem mudanças estruturais, como a
aprovação das reformas da previdência e política”, defendeu Ferreira.
Em março, o IIE-Br Mídia subiu 2,3 pontos, contribuindo com 2,0 pontos para o índice
geral. O componente IIE-Br Mercado foi o único que registrou queda, de 0,5 ponto,
mostrando que o mercado de capitais começa a ganhar mais confiança nas
perspectivas de curto prazo para o País, apontou a FGV.
A coleta do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira é realizada entre o dia 26
do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

Preços de bens de capital caem 0,30% no IPP de fevereiro, diz IBGE
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Todas as categorias de uso registraram quedas de preços na porta de fábrica em
fevereiro, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a
indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Os bens de capital ficaram 0,30% mais baratos no mês; os bens intermediários caíram
0,36%; enquanto os bens de consumo recuaram 0,58%. Dentro da categoria bens de
consumo, os bens duráveis ficaram estáveis (0,0%) e os bens de consumo semi e não
duráveis tiveram redução de 0,76%.
A composição da taxa de -0,43% registrada pelo IPP em fevereiro teve contribuição
de -0,03 ponto porcentual de bens de capital, -0,20 ponto porcentual de bens
intermediários e -0,21 ponto porcentual de bens de consumo (sendo -0,21 ponto
porcentual de semiduráveis e não duráveis e 0,00 ponto porcentual dos duráveis).
Marketing digital para aumentar vendas
29/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A facilidade de comunicação proporcionada pela internet, quando bem explorada, pode
ser importante aliada para aumentar as vendas de micro e pequenos negócios que
operam no mundo físico e virtual. Conquistar essa façanha, almejada por todos, pode
ser mais fácil com o uso do marketing digital.
Especialista em marketing e professor da ESPM, Gabriel Rossi destaca que o marketing
digital pode ajudar a manter a empresa bem posicionada nos sites de busca. “Isso é
importante, porque quando o consumidor vai para esses sites está com mentalidade
transacional, ele quer efetuar uma compra, fazer algum tipo de negócio.”
Segundo ele, um bom trabalho nos sites de busca inclui a produção de conteúdo
relevante. “Estar bem posicionado já é um ponto de partida para aumentar as vendas.
Trabalhar com search engine optimization (SEO) também ajuda o site a ficar mais
amigável para os motores de busca”, explica.
Rossi diz que marcar presença nas mídias sociais é relevante porque pessoas
influenciam outras pessoas. “Vale lembrar, que muita gente acredita que o marketing
termina na venda, sendo muito pelo contrário. As redes sociais oferecem ótimas
oportunidades para dar continuidade ao relacionamento com o cliente, receber
feedback ou obter testemunhos. Criar uma comunidade de pós-venda pode ajudar
muito.”
O mercado oferece muitas possibilidades para os pequenos empreendedores
explorarem esse universo com custo compatível. “Há ferramentas que permitem desde
a criação de páginas de captura (peça com conteúdo interessante para atrair visitantes
à página ou site), até a gestão de leads (pessoas que entram na página e deixam email para contato). Também é possível mensurar resultados e alterar a tática, quando
necessário”, afirma o diretor executivo da Leadlovers – Automação em Marketing
Digital, Diego Carmona.
Segundo ele, a produção de conteúdo é uma das principais estratégias para explorar
o potencial de comunicação da internet. O formato pode ser vídeo, blog, e-book etc.
“Com um bom conteúdo é possível atrair constantemente novas oportunidades de
vendas”, afirma.

Carmona diz que ao utilizar essas plataformas, o empreendedor passa a enxergar
comentários e tendências dos potenciais clientes. “Ele consegue entender quais são as
suas principais dúvidas e objeções em relação ao negócio, proporcionando
oportunidades para criar novos produtos ou melhorar pontos cegos da empresa.”
Exemplo. Formada em marketing, pós-graduada em gestão empresarial e coach de
finanças e negócios, Luciana Fiaux era gerente de marketing quando, há dois anos,
começou a planejar a transição de carreira. “Passei a trabalhar como coach de finanças
durante o tempo livre.”
Por já atuar na área de marketing, teve facilidade de mergulhar no universo do
marketing digital e identificar estratégias e ferramentas que passou a utilizar. “O
resultado me surpreendeu.
Percebi que com o alcance obtido poderia pular a fase de autônoma e deixei o mercado
corporativo para abrir a minha própria empresa”, conta.
Luciana formalizou a Realize no ano passado e passou a gravar treinamentos, além de
produzir conteúdos para o blog Domine suas Finanças, criado por ela.
A empresária diz que o empreendedor precisa ter muito claro qual é o seu objetivo ao
usar as ferramentas de marketing, pois terá de mensurar se está atingindo os
objetivos idealizados.
“A pessoa tem de saber se quer só captar clientes, apenas divulgar a marca ou se
posicionar. Muitas trocam de estratégia e de ferramenta por acharem que descobriram
outra melhor, deixando de ter estratégia clara e demonstrando não saber aonde
querem chegar.”
Luciana gosta de usar ferramentas que além de e-mail marketing ofereçam outras
funcionalidades. “A plataforma que utilizo me permite hospedar os cursos online e
também criar páginas de divulgação.”
A Realize já formou três turmas, cada uma com mais de 50 alunos. “Esse número me
surpreendeu. Não imaginava que isso ocorreria em menos de um ano. Encerrei 2016
com faturamento superior a seis dígitos.”
Dono da LR Insight Treinamentos, Luciano Rezende ensina seus clientes a usarem a
internet para aumentar as vendas. Segundo ele, o grande diferencial não está no valor
investido no marketing digital, mas em saber explorar o poder da internet. Como fazer
isso? Criando, por exemplo, boas ofertas para gerar tráfego qualificado na página.”
Ele diz que algumas estratégias de marketing ensinadas hoje são duráveis, outras,
deixam de ter efeito em três semanas. “O ser humano é evolutivo e adaptativo. Os
gatilhos mentais que outrora funcionavam bem, já não funcionam para o mesmo
público. É preciso mudar o texto, a cor, realizar testes frequentes etc. As mudanças
têm de ser constantes, assim como o acompanhamento de métricas e dos resultados.”
Jornalista e sexóloga, a fundadora do blog Mundo da Intimidade, Aline Castelo Branco
é empreendedora digital desde 2015. “Trabalhei em vários canais de TV, mas resolvi
trocar de carreira. Hoje, realizo cursos online e presenciais, além de eventos na área
da educação sexual para jovens e adultos.”
Ela atrai clientes oferecendo conteúdo gratuito. “E para quem compra meus cursos
dou bônus e brindes. Tenho grupo no WhatsApp e me comunico diariamente com o
público. Isso dá um resultado fantástico de fidelização. Também faço testes na
tentativa de atrair mais clientes. Às vezes funciona, outras não. No marketing digital
é preciso testar para ver o que dá certo”, diz.

Professor da Fundação Instituto de Administração (FIA), Claudio Felisoni de Angelo
lembra que os impactos da recessão sempre são mais pesados nas empresas mais
frágeis, ou seja, as de menor porte.
“Nesse cenário, o marketing digital é boa estratégia por permitir que os pequenos
empresários tenham, de forma mais rápida, maior proximidade e interação com o
consumidor final.”
Segundo ele, a primeira coisa a ser feita no que diz respeito ao direcionamento do
esforço de marketing e planejamento de oferta é classificar os consumidores e os
produtos por ordem de importância, levando em conta os volumes comercializados e
as margens proporcionadas por eles.
“Essa é a famosa curva ABC. Fazer essa curva é simples, basta classificar quais são os
principais produtos que comercializa, para quais consumidores são vendidos e quais
são as margens que eles proporcionam.”
Felisoni diz que em períodos de crise, todos querem atrair mais clientes e vender mais.
“Mas é preciso saber como fazer isso. Não é realizando promoção a qualquer preço.
As promoções têm um custo e o lojista abre mão de margem. Depois, tem dificuldades
para repor os estoques”, observa.
“Também é preciso olhar quais são os produtos que são carregadores de fluxos. Muitas
vezes, determinado produto é um veículo para a compra de outros. Compras casadas
aumentam o valor do tíquete médio. Então, é importante identificar os produtos que
têm conexão uns com os outros.”
O professor acrescenta que o pequeno varejista tem mais condições de fidelizar o
cliente por conta da proximidade que mantém com o consumidor. “Dessa forma, pode
identificar quais são as suas necessidades e procurar atendê-las, tornando a
recorrência mais frequente.”
Segundo ele, outro ponto a ser observado é o comprometimento dos funcionários.
“Pesquisas mostram que as perdas no varejo por roubo, extravio etc, nas principais
empresas é de 1,8% a 2. Nas médias e pequenas pode chegar até a 6%. Isso consome
toda a margem e mais um pouco, é um absurdo”, alerta.

