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MOVIMENTO NACIONAL CONTRA O CONTRABANDO É LANÇADO NO PARANÁ



CNI LANÇA AGENDA JURÍDICA DA INDÚSTRIA 2017 COM 84 AÇÕES NO STF DE
INTERESSE DO SETOR INDUSTRIAL



SETOR INDUSTRIAL APOIA OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



SISTEMA FERROVIÁRIO PRECISA AUMENTAR SUA COMPETIVIDADE E INTEGRAÇÃO,
AFIRMA PRESIDENTE DO

CONSELHO DE INFRAESTRUTURA DA CNI



PRODUÇÃO INDUSTRIAL DEVE VOLTAR A SUBIR NO PRIMEIRO TRIMESTRE, DIZ FGV



FIM DE DESONERAÇÕES AFETA MAIORES E VAI GERAR CORTES, DIZ INDÚSTRIA



CAS PROMOVERÁ CICLO DE DEBATES SOBRE A REFORMA TRABALHISTA



CUT PREPARA 'ESCRACHO' CONTRA PARLAMENTARES QUE DEFENDEREM REFORMAS



ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO E DESINFORMAÇÃO



TEXTO

DA

REFORMA

TRABALHISTA

PODERÁ

INCLUIR

GARANTIAS

PARA

TERCEIRIZADO, DIZ RELATOR



LEI TRABALHISTA DEVE DAR SEGURANÇA JURÍDICA A PEQUENO EMPREENDEDOR,
DIZ MINISTRO



RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA PODE PROPOR ALTERNATIVAS PARA
CONCILIAÇÃO



TF: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR INCIDE SOBRE GANHOS HABITUAIS DO
EMPREGADO



TAXA DE DESEMPREGO É A MAIOR DESDE 2004



FUTURO DO TRABALHO: SEU FILHO VAI TRABALHAR EM ALGO QUE AINDA NÃO
EXISTE



FÉRIAS COLETIVAS EM FRIGORÍFICOS TRAZ INSEGURANÇA A PECUARISTA



CNTA AFINS MANIFESTA PREOCUPAÇÃO COM FÉRIAS COLETIVAS EM UNIDADES DA
JBS



DESEMPREGO NA GRANDE SP SOBE PARA 17,9% EM FEVEREIRO, DIZ DIEESE



SETOR DE SERVIÇOS TEM RELEVÂNCIA CRESCENTE NA ECONOMIA, APONTA
RELATÓRIO DO



BC

GOVERNO CORTA R$ 42 BI EM GASTOS E ELEVA IMPOSTO SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO DE EMPRESAS



ANÁLISE: O CÁLCULO POLÍTICO POR TRÁS DO AUMENTO DE IMPOSTOS



AUMENTO DE IMPOSTOS CORRIGE EXCESSO DE OTIMISMO DO GOVERNO



MEIRELLES INSISTE EM DIZER QUE FIM DE DESONERAÇÃO NÃO É AUMENTO DE
IMPOSTO



MEIRELLES: NÃO FIZEMOS AUMENTO DE TRIBUTOS PORQUE PREJUDICARIA
RETOMADA



BRASILEIRO VAI TRABALHAR ATÉ 1º DE JUNHO SÓ PARA PAGAR IMPOSTOS



STF MANTÉM BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA



BNDES VAI EXIGIR TERMO ANTICORRUPÇÃO PARA NOVOS EMPRÉSTIMOS



TEMER FICA NAS MÃOS DE GILMAR MENDES, O DONO DO ‘RELÓGIO’ DO TSE



IGP-M DE MARÇO SOBE 0,01% ANTE ALTA DE 0,08% EM FEVEREIRO, REVELA FGV



MEIRELLES: COOPERATIVAS DE CRÉDITO TERÃO IOF IGUAL AO DO SISTEMA
FINANCEIRO



REONERAÇÃO DA FOLHA E ALÍQUOTA DO IOF VÃO APROFUNDAR RECESSÃO, AVALIA
ECONOMISTA



BC: PESQUISA TRIMESTRAL DE CONDIÇÕES DE CRÉDITO MOSTRA MELHORA EM
TODOS OS ITENS



BC: JURO NO CRÉDITO LIVRE SOBE COM ALTA DE SPREAD BANCÁRIO E ‘EFEITO
COMPOSIÇÃO’



DYOGO: O PAC SERÁ CONTINGENCIADO EM R$ 10,5 BI



PGFN AVALIA QUE DECISÃO DO STF EVITA QUE EMPRESA DISFARCE VERBA
REMUNERATÓRIA



VAREJO DE SÃO PAULO CRESCE 4,2% EM JANEIRO, DIZ FECOMERCIOSP



PARA MERCADO, PIORA EM SERVIÇOS REFORÇA RETOMADA LENTA E GRADUAL DA
ATIVIDADE



HYUNDAI AMPLIA AMBIÇÃO NO SEGMENTO DE CARROS ELÉTRICOS



ACIONISTAS DA TOSHIBA APROVAM A VENDA DE UNIDADE DE CHIPS



CSN SOLTA DADOS NÃO AUDITADOS E DIZ QUE NÃO VAI ARQUIVAR BALANÇO



FATURAMENTO DE LOCADORAS DE VEÍCULOS CAIU 25,3% EM 2016



EMPRESA ALEMÃ QUE FABRICA CHICOTES ELETRÔNICOS PARA AUTOMÓVEIS ABRE
FILIAL EM



MAFRA

FATURAMENTO DO SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CRESCE 14,5% EM
FEVEREIRO



MINÉRIO DE FERRO E AÇO SOBEM NA CHINA



LOCADORAS APOSTAM EM RECUPERAÇÃO DA DEMANDA EM 2017



PORSCHE TERÁ 90% DE PEÇAS EM ESTOQUE LOCAL



CONCESSÃO DE CRÉDITO RECUA 13% NO 1º BIMESTRE



AEA PROPÕE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL COM ETANOL



DEMANDA CHINESA POR AÇO DEVE CAIR EM 2017 E PRESSIONAR MINÉRIO DE
FERRO, DIZ INSTITUTO



QUEDA DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL LEVA A ALTA MENOR DO IGP-M NO MÊS
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EM 30/03/2017
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Fonte: BACEN

Movimento nacional contra o contrabando é lançado no Paraná
30/03/2017 – Fonte: Bem Paraná
O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (Idesf), entidade
membro do Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, realizou ontem o
lançamento da campanha de alcance nacional “O Brasil que nós queremos”. O objetivo
é celebrar a união de forças entre o a sociedade civil e os governos em todas as áreas
mas, principalmente focado no combate ao contrabando.
Durante o evento, o presidente do Idesf, Luciano Barros, antecipou dados do estudo
que comprova que o combate ao contrabando de cigarros, setor mais afetado pelo
problema, pode aumentar a arrecadação de estados e da União “Dados preliminares
do estudo já nos mostram que se o governo federal combater apenas o mercado ilegal
de cigarros, é possível aumentar a arrecadação em até 35%, o que significaria um
incremento de até R$ 2 bilhões ao ano” afirmou Barros.
Após o lançamento da campanha foi realizada uma ação de destruição de produtos
apreendidos. Todos os meses a Receita Federal de Foz do Iguaçu destrói cerca de 180
toneladas somente em cigarros contrabandeados do Paraguai.
CNI lança Agenda Jurídica da Indústria 2017 com 84 ações no STF de
interesse do setor industrial
30/03/2017 – Fonte: CNI
Documento reúne 42 ações de autoria da Confederação Nacional da Indústria,
17 em que a entidade atua como parte interessada e 25 monitoradas por
serem estratégicas para o segmento

Em sua segunda edição, a Agenda Jurídica da Indústria reúne 84 ações no Supremo
Tribunal Federal (STF), sendo 42 de autoria da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), 17 em que atua como amicus curiae (parte interessada) e outras 25
monitoradas pela entidade, por serem consideradas estratégicas para o setor
industrial. A maior parte das ações é relacionada a temas de direito tributário e
relações de trabalho.
Desde a publicação da primeira edição da Agenda, no ano passado, três ações diretas
de inconstitucionalidade (ADIs) da CNI foram julgadas pelo Supremo. As ADIs 1055 e
2609 questionavam, respectivamente, a constitucionalidade da prisão de depositário
de débito tributário e os critérios para determinação de padrões de qualidade do
ambiente de trabalho por norma estadual. Ambas foram julgadas procedentes.
Já a ADI 5135, na qual o protesto de certidão de dívida ativa tinha a sua validade
constitucional
questionada
pela
CNI,
acabou
julgada
improcedente.
Das novas ações da Agenda 2017, merecem destaque a ADI 5635 proposta pela CNI
contra lei fluminense que obriga empresas a depositarem, em um fundo, 10% do valor
do valor dos benefícios fiscais; a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 433, por meio da qual a CNI contesta o pagamento de uma
indenização especial e adicional ao FGTS, devida exclusivamente a trabalhadores
safristas ao término do contrato de trabalho; e a ADPF 422, na qual a CNI requer a
declaração de incompatibilidade com a Constituição Federal da regra celetista que
exige licença prévia das autoridades para a prorrogação da jornada de trabalho em
atividades insalubres.
O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destaca que a Agenda Jurídica confere
maior transparência à representação dos interesses da indústria brasileira e permite
que a CNI leve ao conhecimento do STF sua posição sobre as ações de maior impacto
e relevância para o setor industrial.
“O Supremo possui papel fundamental para manter ou resgatar a segurança jurídica,
tão necessária para o setor produtivo nesses momentos de instabilidade política, fiscal
e econômica”, afirma Andrade.
A Agenda Jurídica da Indústria 2017 está disponível para download no Portal da
Indústria.
Setor industrial apoia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
30/03/2017 – Fonte: CNI
O assunto foi tema na 99ª reunião do Conselho Temático de Meio Ambiente
da CNI, realizada nesta quarta-feira (29), em Brasília
A fabricante de enzimas Novozymes desenvolveu, em parceria com o Serviço Social
da Indústria (SESI) no Paraná, três aplicativos com clássicos da literatura para
introduzir no ensino médio a biologia relacionada aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Em um aplicativo foi disponibilizado o conto Fritt Flacc, de Jules Verne, que trabalha a
questão da erradicação da pobreza; em outro, o conto Ostras, de Anton Tchekhov,
que trata da erradicação da fome; e o conto O Rei do Rio de Ouro, de John Ruskin,
que aborda o tema de água potável e saneamento.
“Se determinado produto criado deixa de atender qualquer um dos ODS, ele não vai
para o mercado”, destaca o representante da Novozymes, Pedro Luiz Fernandes, que

participou, nesta quarta-feira (29), da 99ª reunião do Conselho Temático de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Coema), promovida pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), em Brasília.
No encontro, o presidente do Coema, Marcos Guerra, disse que a CNI é candidata a
um assento na Comissão Nacional dos ODS, coordenada pelo governo federal. O
anúncio dos novos integrantes da comissão ocorrerá no próximo dia 5 de abril. “Além
disso, a partir de 2018, o Coema integrará o Conselho Temático de Responsabilidade
Social da CNI”, disse Guerra.
Para o secretário Nacional de Articulação Social da Presidência da República, Henrique
Villa da Costa Ferreira, o desafio central para implementação dos ODS é de
governança. Segundo ele, essa agenda é uma oportunidade para a convergência de
políticas públicas. “É necessário construir uma agenda de Estado por meio das etapas
de negociação, adequação das metas globais à realidade brasileira e interiorização”,
afirmou.
Também estiveram presentes na reunião o gerente-executivo de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da CNI, Shelley Carneiro, e o diretor-presidente da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), Carlos
Roberto Vieira da Silva Filho.
Sistema ferroviário precisa aumentar sua competividade e integração, afirma
presidente do Conselho de Infraestrutura da CNI
30/03/2017 – Fonte: CNI
Além de ampliação dos investimentos, setor industrial defende garantia do
direito de passagem e criação do Operador Ferroviário Independente.
Estimativa é que concessionárias invistam R$ 25 bilhões nos próximos cinco
anos

O presidente do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Olavo Machado Junior, alertou nesta quarta-feira (29)
que o sistema ferroviário nacional tem que avançar na direção da integração entre as
malhas para aumentar a eficiência no escoamento da produção nacional.
Ele defende o aumento dos investimentos privados e públicos no setor para que o país
ganhe competitividade. “A grande realidade é que nós brasileiros não estamos tendo
um sistema totalmente integrado”, afirmou Machado, que preside o Coinfra e a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).
O principal assunto tratado na reunião do Coinfra foi a renovação de cinco concessões
ferroviárias, incluídas no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo
federal. Durante os debates, houve consenso em torno do entendimento de que a
prorrogação das concessões deve estar vinculada ao aumento da conectividade das
malhas ferroviárias, por meio do direito de passagem e da criação da figura do
Operador Ferroviário Independente.
Na avaliação da CNI, estas são as únicas formas para aumentar a competitividade do
sistema e garantir fretes mais atraentes para a indústria.

“A privatização no setor foi importante, mas ainda há muito a melhorar. Sem o
estabelecimento de um mecanismo claro para o direito de passagem, os leilões de
novos trechos ferroviários serão comprometidos. Este é o caso inclusive da ferrovia
Norte-Sul, que poderá ficar sem um porto de escoamento e isolada do restante da
malha ferroviária”, destacou o secretário-executivo do Coinfra e gerente-executivo de
Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso.
INVESTIMENTOS – O superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Alexandre Porto, observou que o setor público brasileiro investe pouco em
infraestrutura de transportes na comparação com os demais países dos Brics.
Enquanto investimos 0,36%, conforme dados de 2011, China, Índia e Rússia reservam
10%, 9% e 8% de seus PIBs, respectivamente.
“Houve uma pequena retomada de investimentos públicos a partir de 2008,
principalmente na Ferrovia Norte-Sul, mas, desde a crise de 2015, os investimentos
foram insignificantes”, frisou o superintendente da ANTT. Segundo ele, a estimativa é
de que até R$ 25 bilhões sejam investidos nos próximos cinco anos pelas
concessionárias
de
ferrovias
que
terão
os
contatos
prorrogados.
As esperanças do setor foram renovadas a partir dos recentes anúncios do PPI, que
incluiu como prioridade as conclusões das ferrovias Norte Sul, Ferroarão e Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (Fiol), além das prorrogações dos contratos de concessão de
outras ferrovias. “Os investimentos são fundamentais para melhorarmos a nossa
competitividade
e
nossas
exportações”,
destacou
Alexandre
Porto.
Para o diretor da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF),
Fernando Paes, a desestatização salvou a indústria ferroviária, que “passou por
momentos muitos difíceis”. Ele mencionou que, desde que as ferrovias passaram ao
domínio da iniciativa privada, houve aumento de produtividade em 142% e de
segurança em 82%. Paes, no entanto, ressaltou que o setor industrial tem baixa
participação no transporte de cargas por meio ferroviário em razão de o país ter uma
matriz de transportes “deformada”.
Produção industrial deve voltar a subir no primeiro trimestre, diz FGV
30/03/2017 – Fonte: GS Notícias
A produção industrial deve voltar ao campo positivo no primeiro trimestre de 2017,
depois de ter recuado 0,9% entre o terceiro e o quarto trimestre de 2016, avaliou
Aloisio Campelo, superintendente de estatísticas públicas do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV).
"Isso está garantido pelo carregamento estatístico e a sondagem também está
sinalizando alta", disse Campelo, referindo-se a dados da Sondagem da Indústria de
Transformação, divulgada nesta quarta-feira, como a diminuição da capacidade ociosa
nas fábricas e a melhora da percepção do empresariado sobre a situação atual dos
negócios.
Entre fevereiro e março, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) medido
pela FGV aumentou 0,1 ponto, para 74,4%, patamar, contudo, ainda abaixo da média
histórica da pesquisa, de 78,9%. Entre as quatro categorias de uso pesquisadas, duas
elevaram o nível de utilização sobre o mês anterior: bens de capital (67,2% para
68,3%) e bens de consumo não duráveis (77,4% para 79%). O Nuci ainda está baixo
em termos históricos, mas teve seu pior momento no fim de 2016, observou Campelo.
Em dezembro de 2016, o indicador ficou em 72,9%, mínimo histórico da sondagem.

Na passagem do quarto trimestre de 2016 para o primeiro deste calendário, o Nuci
médio da indústria de transformação subiu 1 ponto, o que, de acordo com o
economista, indica que a produção também deve subir em igual comparação.
Fim de desonerações afeta maiores e vai gerar cortes, diz indústria
30/03/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo

Setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento reclamam que o fim da
política vai aumentar os custos das empresas em meio à recessão e gerar cortes de
vagas.
O impacto será maior sobre companhias com muitos empregados ou que pagam altos
salários. Nesses casos, a tributação de 1% a 4,5% sobre o faturamento é mais
vantajosa do que pagar 20% sobre a folha.
"O trabalhador de tecnologia da informação está entre os de melhor remuneração. O
fim da desoneração vai gerar uma contração econômica violenta no setor", diz Sérgio
Gallindo, presidente executivo da Brasscom (associação das empresas de TI).
No setor têxtil, o impacto será maior sobre as indústrias de grande porte exportadoras,
diz Fernando Pimentel, presidente da Abit, entidade que representa o ramo.
"A contribuição sobre o faturamento não incide sobre a parcela exportada. Essas
empresas perderão competitividade em um momento em que o câmbio está
desfavorável", diz. O setor de calçados faz avaliação semelhante.
No caso da indústria elétrica e eletrônica, a medida deve afetar fabricantes de grandes
equipamentos, e não de bens de consumo como celulares, diz Humberto Barbato,
presidente da Abinee, associação das empresas do setor.
Empresas cuja folha é reduzida diante do faturamento já se "reoneraram" por conta
própria. Dados da Receita Federal mostram que o número de optantes pela
desoneração da folha diminuiu 45% entre 2015 e 2016.
Para Vanessa Canado, professora da FGV especialista em direito tributário, faltam
estudos que mostrem o resultado da política de impostos. "A desoneração foi criada
para gerar empregos. Se ela não estiver mais gerando, não faz sentido continuar."
FIESP
Em nota, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
Paulo Skaf, disse que o "bom senso prevaleceu" na decisão do governo de não criar
ou aumentar impostos para tentar assegurar o cumprimento da meta fiscal deste ano.
"Felizmente, houve sensibilidade por parte do governo, em especial, do ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles", disse Skaf.
Nos últimos dias, a entidade industrial havia publicado anúncios em que criticava a
sinalização de Meirelles de que haveria alta de tributos.

CAS promoverá ciclo de debates sobre a reforma trabalhista
30/03/2017 – Fonte: Notícias do Senado
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) deve analisar em um ciclo de
debates os pontos mais polêmicos da proposta de reforma trabalhista (PL 6787/2016).
Empresários, trabalhadores e autoridades devem discutir temas como representação
sindical, contrato temporário de trabalho e os acordos coletivos entre patrões e
empregados.
A proposta foi apresentada pela senadora Marta Suplicy (PMDB–SP), que é presidente
da CAS. Ela defende a modernização na lei para facilitar a criação de novos empregos,
mas disse que os parlamentares devem assegurar os direitos dos trabalhadores. Mais
detalhes com o repórter George Cardim, da Rádio Senado.
CUT prepara 'escracho' contra parlamentares que defenderem reformas
30/03/2017 – Fonte: Folha Paraíba/ Folha Press

O presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas
Um escracho com direito a panfletagem com a imagem do "traidor", malhação do
Judas e visitas-surpresa em agendas públicas ou aeroportos: esse conjunto de ações
é o que entidades sindicais lideradas pela CUT (Central Única dos Trabalhadores)
prometem a parlamentares –senadores ou deputados –que se manifestarem
favoráveis às reformas trabalhista e previdenciária defendidas pelo governo de Michel
Temer (PMDB).
A reação foi discutida esta semana, em São Paulo, e deve ser implementada a partir
do mês que vem no chamado "Abril vermelho" prometido pela central sindical, a maior
do país.
O nome é uma alusão ao "Abril Vermelho" do MST (Movimento dos Sem Terra), período
em que a organização intensificava o calendário de mobilizações pelo país em defesa
da reforma agrária. "Queremos interferir na opinião de deputados e senadores no
sentido de que eles saibam que quaisquer deles que defenderem essas reformas
estarão de mãos dadas com a 'morte' –no sentido de que todos esses que votaram
por essas propostas não se elegerão em 2018", afirmou ao UOL, o presidente nacional
da CUT, Vagner Freitas.
As reformas em discussão no Congresso, na avaliação da CUT, ajudam a precarizar as
relações de trabalho, por meio da terceirização irrestrita aprovada semana passada
pela Câmara, e comprometem o direito de aposentadoria por meio da idade mínima,
entre outros pontos. Para o governo federal, as medidas são fundamentais para
equilibrar as contas públicas.
Freitas, afirmou que o dia nacional de mobilização, marcado para esta sexta (31) em
todo o país será uma espécie de "aquecimento" para a "greve geral" organizada para
28 de abril –nos moldes do que foi realizado em 15 de março deste ano.

Conforme o dirigente, entretanto, durante todo o mês que vem, ações diretas sobre
parlamentares servirão como pressão para que eles barrem as mudanças trabalhista
e previdenciária, sob ameaça de sofrer o ônus eleitoral dessas medidas. "A sociedade
é contra essas reformas, pois elas afetam diretamente os direitos trabalhistas e
transformam a carteira assinada em bico. Nosso alvo é o deputado, a deputada, o
senador e a senadora que insistirem nisso –mas já começamos a observar uma
debandada, já que ninguém quer abraçar cachorro morto", disse.
Avener Prado/Folhapress

Manifestantes protestam na Paulista contra reforma da Previdência proposta pelo
governo Temer
Central prepara malhação dos 'Judas' e ação virtual
Indagado sobre que ações são planejadas para pressionar os parlamentares, o
presidente da CUT citou ações virtuais e físicas. "Vamos encher a caixa postal e o
WhatsApp deles e visitá-los nos aeroportos, além de malharmos os 'Judas'.
Também iremos em suas bases eleitorais para dizer que esses parlamentares são
traidores da classe trabalhadora e colocaremos cartazes com as carinhas deles, pelo
Brasil inteiro, no sentido de esclarecer a eles que não votaremos nesse tipo de
candidato em 2018", completou.
Artigo: Terceirização e desinformação
30/03/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Tenho visto nas redes sociais artistas e outros formadores de opinião dizendo que a
nova lei da terceirização vai eliminar o 13.º salário, as férias, o seguro-desemprego,
as verbas rescisórias, a licença à gestante e vários outros direitos assegurados pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Isso é mentira. Os que leram o texto sabem que, além de manter todos os direitos
atuais, a nova lei estende aos trabalhadores terceirizados proteções importantes tais
como a obrigatoriedade de a empresa contratante assegurar as condições de
segurança, higiene e salubridade dos empregados da contratada e prover a eles os
serviços de atendimento médico, ambulatorial e de refeição existentes nas suas
dependências.
Vi, também, nas redes sociais que a nova lei deixa de proteger os trabalhadores pelo
fato de a empresa contratante ser responsável subsidiariamente pelos direitos
trabalhistas e previdenciários dos empregados da empresa contratada.
Foi importante manter essa regra (que está na Súmula 331 do Tribunal Superior do
Trabalho), pois a responsabilidade subsidiária tem grande alcance social: ela garante
uma dupla proteção aos trabalhadores ao tornar contratante e contratada como
corresponsáveis pelo cumprimento das leis trabalhistas durante a execução do
contrato.
A terceirização é uma relação de parceria e, como tal, deve incluir obrigações para os
dois lados. Aliás, nas ações judiciais dos dias atuais, os juízes costumam intimar
contratante e contratada para responderem pelo que é devido ao reclamante.

Os que veiculam essas falsas informações prestam um abominável desserviço à
população. Ao distorcerem os fatos, eles levam as pessoas a acreditar no que não
existe.
A desinformação é disseminada também com apoio em sofismas ardilosos. Um deles
diz que os empregados das empresas contratadas ganham 30% menos do que os
empregados das contratantes. Isso é falso. As pesquisas sérias mostram que, quando
se comparam empregados na mesma profissão, as diferenças salariais são irrisórias
e, muitas vezes, invertidas: os empregados das contratadas ganham mais que os das
contratantes, como é o caso de vigilantes, seguranças e pessoal de limpeza (ver
estudos de Hélio Zylberstajn, da USP, e Roberto Ellery, da FGV).
Outro sofisma malicioso sugere que empregados terceirizados sofrem mais acidentes
do que os permanentes, desconsiderando que isso decorre do fato de os primeiros
trabalharem em atividades mais perigosas. Não se podem comparar, por exemplo, as
atividades dos funcionários da administração com as dos trabalhadores que reparam
as linhas de força nas empresas de eletricidade. O diferencial de acidentes decorre da
diferença das atividades, e não da terceirização.
Enfim, a lei foi votada na Câmara e no Senado. É hora de afastar as ideologias dos
dois lados. Iludem-se os que veem na nova lei o potencial para gerar uma imensidão
de empregos. Nenhuma lei tem essa força. Se isso fosse possível, não existiria
desemprego no mundo. Empregos dependem de investimentos e de crescimento
econômico. Chegou a hora, também, de afastar as falsidades pregadas pelos
vendedores de mentiras.
Estou acompanhando com muita atenção o projeto de lei encaminhado ao Parlamento
da Alemanha pela primeira-ministra Ângela Merkel que pretende responsabilizar os
veículos das redes sociais pela veracidade das informações divulgadas. Pesadas multas
serão aplicadas aos órgãos que veicularem mentiras que desorientam o público.
Respeito e defendo a liberdade de expressão da mesma forma que respeito e defendo
o direito de ser bem informado.
(José Pastore - professor da USP, presidente do Conselho de Emprego e Relações do
Trabalho da Fecomércio-SP, é membro da Academia Paulista de Letras).
Texto da reforma trabalhista poderá incluir garantias para terceirizado, diz
relator
30/03/2017 – Fonte: Portal Câmara
Deputado Rogério Marinho adiantou que projeto poderá ter formas de preservação de
direitos dos trabalhadores e segurança jurídica
Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Audiência da comissão foi convocada para discutir trabalho temporário
O relator do projeto de reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), afirmou que o projeto de terceirização aprovado pelo Congresso e que foi
à sanção presidencial pode ser melhorado.

Marinho admitiu incluir pontos relativos à terceirização em seu parecer sobre a reforma
trabalhista, como algumas salvaguardas "que já foram inclusive objeto de discussão e
de um certo consenso aqui nesta Casa para preservar direitos dos trabalhadores",
além de segurança jurídica à relação de trabalho e à retenção de impostos.
O relator explicou que o texto poderá prever garantias para que os trabalhadores não
tenham prejuízo caso a empresa quebre, e que haja seguro na contratação de uma
empresa que preste serviço a um órgão público, por exemplo.
Essas garantias, segundo Marinho, já teriam sido acordadas pelos deputados durante
a discussão do PL 4330/04, também sobre terceirização, já aprovado pela Câmara e
que agora está em análise no Senado (PLC 30/15). Em audiência pública da comissão
especial da reforma trabalhista, nesta quarta-feira (29), Rogério Marinho voltou a
defender a terceirização no trabalho especializado.
Precarização
Na reunião, a presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio,
Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis no
Distrito Federal, Maria Isabel Caetano dos Reis, fez um apelo aos deputados para que
não precarizem "ainda mais" a situação desses empregados.
"Terceirizar sim, mas queremos qualidade, porque qualidade esses trabalhadores não
têm. Então, eu peço, reflitam. Nós somos gente, não somos mercadoria. A proposta
só tira do mais pobre. Tem muita coisa aí que pode ser cortada, não é só do
terceirizado”, ponderou.
Trabalho temporário
Durante a audiência, que foi convocada para discutir o trabalho temporário,
representantes de empresas recrutadoras de trabalhadores nessa modalidade
defenderam a retirada do tema da reforma trabalhista, sob o argumento de que o
trabalho temporário já é regulamentado em lei (6.019/74) e não deve ser confundido
com terceirização.
Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Vander Morales: contratação direta de temporários por empresas será pior
O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos
Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado (Fenaserhtt), Vander Morales, previu
que a contratação de temporários diretamente pelas empresas será pior. “O modelo
previsto em lei é bastante rígido, tem fiscalização direta do Ministério do Trabalho e
destina-se a atender demandas esporádicas na indústria e no comércio”, explicou.
A diretora-regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Márcia dos
Santos Constantini, esclareceu que o trabalho temporário é usado em duas situações:
quando há necessidade de substituir um empregado efetivo em licença ou férias e
quando há necessidade de aumento da mão de obra em períodos específicos.

Ela destacou ainda que nessa modalidade de contrato não há salários menores, como
na terceirização. “Está garantida na lei, para o temporário, a mesma remuneração
recebida pelo trabalhador efetivo a quem ele está substituindo", informou.
Márcia Constantini apontou vantagens dessa modalidade de contratação. “O varejo
absorve jovens no primeiro emprego. Hoje, muitos desempregados são
desqualificados e adquirem experiência com o emprego temporário. É muito melhor
ser temporário com todos os direitos garantidos do que desempregado”, concluiu.
Divergências
Deputados voltaram a divergir sobre a reforma durante os debates. Celso Maldaner
(PMDB-SC) afirmou ter votado a favor do projeto de terceirização para que o trabalho
tenha uma legislação clara, sem insegurança jurídica “Nosso objetivo é reduzir as
ações trabalhistas."
Já Benedita da Silva (PT-RJ) disse temer que os trabalhadores do setor público e
privado sejam substituídos por terceirizados e temporários. Ela voltou a criticar a
possibilidade de aumento da jornada por acordo coletivo.
Para Vitor Lippi (PSDB-SP), só há uma maneira de melhorar a situação econômica do
País: dar possibilidade às empresas de oferecer mais empregos. Para ele, a intenção
da reforma não é retirar direitos dos trabalhadores, masdar segurança às empresas,
que "hoje têm medo de contratar porque há muitas ações abusivas na justiça”.
Leonardo Monteiro (PT-MG) voltou a defender a votação do projeto pelo Plenário, "para
que a população fique sabendo quem votou contra o trabalhador aprovando essa
reforma”.


Íntegra da proposta:
PL-6787/2016

Lei trabalhista deve dar segurança jurídica a pequeno empreendedor, diz
ministro
30/03/2017 – Fonte: Portal Câmara
Lei trabalhista deve dar segurança jurídica a pequeno empreendedor, diz
ministro
Em audiência pública na Câmara, Ronaldo Nogueira, do Trabalho, disse que proposta
de reforma não ameaça direitos conquistados

Ministro defendeu reforma em audiência com integrantes da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reafirmou nesta quarta-feira (29) a
necessidade de o Brasil contar com uma legislação trabalhista que dê segurança
jurídica a trabalhadores e a pequenos empreendedores, em especial neste momento
no qual quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas.
"Dos 39 milhões de empregos formais existentes no Brasil, 85% são micro e pequenos
empresários. Às vezes, são micro e pequenas empresas que geram cinco empregos.
É um pequeno empreendedor que paga aluguel, não tem nem casa para morar, seus
filhos estudam em escola pública, mas estão gerando emprego."

O ministro participou de audiência na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. Ele veio falar sobre assuntos da pasta, mas principalmente da reforma
trabalhista (PL 6787/16) que está sendo analisada por uma comissão especial da Casa.
Segundo Nogueira, a proposta encaminhada pelo governo foi elaborada depois de uma
peregrinação pelo Brasil e reuniões com sindicatos, confederações de trabalhadores e
centrais sindicais.
O ministro também enfatizou que a proposta não vai ameaçar direitos consolidados
como jornada de trabalho, descanso remunerado, férias, décimo-terceiro, valetransporte e vale-refeição. O fato de o projeto prever que convenções e acordos
coletivos tenham força de lei, na avaliação do ministro, igualmente trará segurança.
"O que está legislado está consolidado. O que estamos permitindo é que, por meio da
convenção coletiva, o trabalhador possa escolher a forma mais vantajosa para ele
usufruir de seus direitos", explicou. Como exemplo, ele disse que o acordo pode
permitir jornada de 12 horas com folga de 36 horas.
Polêmica
Na opinião da deputada Erika Kokay (PT-DF) o discurso do ministro sobre centrais
sindicais é incompleto, “porque não se dá repercussão às falas das centrais” na
proposta. A deputada também disse que não vê vantagem no fato de o negociado se
sobrepor ao legislado, o que para ela ameaça direitos.
Para o deputado Alex Canziani (PTB-PR), por outro lado, a reforma trabalhista veio no
sentido de fazer o que é possível neste momento para a volta do crescimento
econômico. “Já há pesquisas mostrando que estamos tendo uma retomada da
economia. Até no emprego já houve uma pequena melhora, muito aquém ainda do
necessário”, destacou.
Segundo dados citados pelo ministro Ronaldo Nogueira, em janeiro de 2016, o Brasil
perdeu 90 mil postos de trabalho. Já em janeiro deste ano, 40 mil postos foram
fechados e, em fevereiro, 35 mil vagas foram criadas.
Caráter conclusivo
A preocupação manifestada pelo deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) foi com o fato
de o projeto da reforma trabalhista tramitar em caráter conclusivo. Ou seja, ele poderá
ser aprovado pela comissão especial que o analisa sem precisar passar pela análise
dos 513 parlamentares que compõem o Plenário da Câmara. “O projeto precisa ir ao
Plenário e não ficar no âmbito da comissão, que só tem 37 deputados”, defendeu.
O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), se
comprometeu a tentar garantir a votação da reforma pelo Plenário. Ele também fez
um apelo ao ministro para que a Câmara possa discutir a matéria com calma.
“Queremos que Câmara e Senado discutam com tempo as mudanças na legislação
trabalhista, de modo que não tenhamos nenhuma retirada de direitos dos
trabalhadores e que não haja insegurança jurídica”, declarou Silva.
Continua:



Nogueira defende regulamentação de atividades terceirizadas
Íntegra da proposta:
PL-6787/2016

Relator da reforma trabalhista pode propor alternativas para conciliação
30/03/2017 – Fonte: Portal Câmara
Dados apresentados em audiência pública da comissão especial mostram que apenas
5% das ações na Justiça são totalmente procedentes

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Debatedores divergiram sobre a reforma, mas de4fenderam formas de aumentar a
conciliação nos litígios trabalhistas
O relator da proposta de reforma trabalhista (PL 6787/16), deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), informou que avalia formas de impedir ações improcedentes na Justiça do
Trabalho.
Em audiência pública nesta terça-feira (28), na comissão especial que analisa a
matéria, foram apresentados dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que
mostram que só 5% das ações trabalhistas são totalmente procedentes. A média de
resultados das ações aponta que 39% são de conciliação; 25% totalmente
improcedentes; e 31% parcialmente procedentes.
Rogério Marinho quer encontrar mecanismos para evitar esses casos, como, por
exemplo, a cobrança das custas judiciais. "Se você litiga e seus direitos não são
reconhecidos, quem paga os custos dessa ação? A exceção reconhecida pelo próprio
Direito Civil é o cidadão ser pobre na forma da lei, mas e aquele que não é?", indagou.
Segundo ele, não há motivos para “entulhar” o Judiciário com ações que muitas vezes
são uma espécie de loteria para verificar o que dá certo, sem necessariamente haver
procedência. “ Isso gera todo um transtorno e um custo para o Estado, inclusive, o
custo das perícias", afirmou.
Marinho disse que também estuda retomar as juntas de conciliação, mas em formato
que garanta segurança jurídica, e implantar a arbitragem, como a praticada no Direito
Civil, para que mais ações trabalhistas sejam resolvidas por acordo. Hoje, só 39% das
ações terminam na fase conciliatória, segundo o CNJ.
Ampliação de acordos
Presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do
Trabalho, James Magno Araújo Farias defendeu mais acordos nas ações trabalhistas.
“Por que a sociedade é incapaz de resolver suas questões sem recorrer à Justiça, às
vezes em questões mais banais?”, questionou.
Representante da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Aparecido de
Medeiros também sugeriu a adoção de soluções anteriores à ação judicial como, por
exemplo, um maior número de fiscais do Ministério do Trabalho para que, antes de
autuar uma empresa, façam um convite à conciliação.
O advogado também propôs mudanças no formato das juntas de conciliação para
evitar as falhas ocorridas nos anos 90, quando houve a primeira tentativa de implantálas. “As comissões de conciliação prévia criadas em 1998, no governo Fernando
Henrique, estavam dominadas por juízes classistas que tinham acabado de sair da
Justiça do Trabalho”.
Nesse momento, segundo ele, começou a cobrança de comissão e taxa por conciliação.
“Precisamos criar métodos prévios de solução de conflito, mas com fiscalização oficial”,
afirmou.

Polêmica
Durante a audiência, deputados divergiram sobre o papel da Justiça do Trabalho. José
Carlos Aleluia (DEM-BA) criticou o posicionamento dos advogados. “Não há
produtividade no País, mas há emprego para advogados trabalhistas. Eles estão aqui
defendendo os próprios empregos. Não dá para manter uma Justiça do Trabalho que
alimenta os conflitos e não ajuda a produtividade".
Já Wadih Damous (PT-RJ) considerou um desrespeito com a advocacia trabalhista a
fala de Aleluia. “Desqualificar a Jjustiça do Trabalho como se faz aqui é lamentável”,
afirmou. Damous voltou a criticar o projeto de reforma trabalhista, afirmando que
possibilita a retirada de direitos por meio dos acordos coletivos.
"Éo início do fim do direito do trabalho”, disse Patrus Ananias (PT-MG), que previu a
fragilização dos sindicatos e resultados contrários aos propostos pela reforma. O
deputado avaliou que a mudança vai aumentar as ações na Justiça, em vez de reduzilas.
Já Renata Abreu (PTN-SP) defendeu mais flexibilidade nas leis trabalhistas para que
os empresários possam se adaptar a momentos de crise sem demitir. “Não existe
patrão sem empregado e empregado sem patrão, e quanto melhor essa relação melhor
para o País."
Críticas
Maximiliano Garcez, da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas no
Brasil, também criticou o texto dizendo que a reforma foi pensada "por quem defende
um pequeno grupo de grandes empresários sem levar em conta o futuro do País".
Ele avaliou que a mudança " será nefasta para a organização do setor produtivo no
longo prazo” e argumentou que países que adotaram regras mais flexíveis nas relações
de trabalho tiveram aumento no desemprego, empobrecimento da população, mais
violência e instabilidade social.
Íntegra da proposta:
 PL-6787/2016
TF: contribuição social do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que a contribuição social
a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Isso vale
inclusive para o período anterior à Emenda Constitucional número 20, de 1998, que
modificou o sistema de Previdência Social.
Por se tratar de um julgamento de repercussão geral, a tese firmada no plenário
servirá como base para o julgamento de cerca de 7.500 processos que estão suspensos
no Brasil inteiro aguardando a decisão da Corte. A decisão é uma vitória para o governo
federal, que estimava impacto bilionário nos cofres públicos em caso de decisão
desfavorável.
O julgamento específico desta quinta-feira era o de recurso extraordinário de autoria
de uma empresa de Santa Catarina que alegava não haver relação jurídica tributária
que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o total de
empregados, mas apenas sobre a folha de salários, a partir de abril de 1995.
A empresa reclamava o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente.
Dizia também que “a verba cuja incidência da contribuição previdenciária a recorrente
pretende afastar tem nitidamente natureza indenizatória”, entre outros argumentos.

A União, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sustentou que “o termo
salário empregado na redação original do art. 195 da Constituição Federal tem sentido
amplo e distinto da acepção do direito do trabalho porque abrange todas as parcelas
referentes ao pagamento feito pelo empregador ao empregado incluindo adicionais, as
gorjetas, prêmio, comissões e os pagamentos feitos em forma de utilidades”.
O voto do relator, ministro Marco Aurélio Mello, foi seguido por todos os ministros
presentes à sessão. Estiveram ausentes os ministros Celso de Mello e José Dias Toffoli.
Taxa de desemprego é a maior desde 2004
30/03/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

A taxa de desemprego avançou nas sete cidades em fevereiro, passando de 17% para
17,5%, o que, em números, significa aumento de 11 mil profissionais no contingente
dos desocupados, totalizando 244 mil pessoas. Em janeiro, 233 mil se encontravam
‘fora de combate’, o equivalente às populações de São Caetano e Ribeirão Pires. Tratase do maior percentual para o mês desde 2004, quando a taxa registrada havia sido
de 19,6%.
Os dados são da PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), realizada pelo
Seade/Dieese e divulgada pelo Consórcio Intermunicipal. O estudo tem como base
entrevistas domiciliares em cerca de 600 residências do Grande ABC e considera todo
o tipo de emprego – formal, informal, autônomo e temporário.
Quando se compara a fevereiro de 2016, o aumento do número de desempregados é
ainda maior, com acréscimo de 25 mil profissionais. À época, havia 219 mil sem
ocupação, e a taxa era de 15,7%.
A PEA (População Economicamente Ativa), soma de pessoas empregadas e em busca
de ocupação, também subiu, de 1,370 milhão para 1,392 milhão. Significa dizer que
aumentou a procura por vagas. Para o economista do Dieese César Andaku, no
entanto, essa alta não tem relação com a melhora da economia, como costuma ocorrer
quando a PEA aumenta. “Acredito que as pessoas estão procurando mais (emprego)
em razão da situação econômica individual, que está ruim”.
O setor que puxou o mau resultado em fevereiro foi a indústria, ao eliminar 19 mil
postos em um mês. Os demais segmentos ficaram estáveis. O número de pessoas que
atuam com carteira assinada caiu de 621 mil para 614 mil. Em contrapartida, o volume
de autônomos aumentou de 189 mil para 191 mil. Nesta estatística se encaixa a
andreense Andrea Fattori, 38 anos, que perdeu o emprego como auxiliar de logística
em fabricante de pneus da região em maio de 2016, onde trabalhou por três anos.
“Nunca fiquei tanto tempo sem emprego. Antigamente, quando estava desempregada,
ficava tranquila, porque parava por um ou dois meses no máximo”. A alternativa foi
se reinventar para pagar as contas enquanto não consegue se recolocar no mercado
formal. Ela então colocou seu carro ‘para jogo’ e começou a oferecer serviço de Uber.
“Não posso ficar sem trabalhar”, desabafa.

O ramo de serviços também apresentou alta em seu contingente, ao passar de 620
mil empregados em janeiro para 642 mil no mês passado. Questionado sobre possível
aumento de postos nesta área e no comércio, caso a lei da terceirização seja
sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), Andaku afirma que a possibilidade
existe. “É algo que devemos considerar. Creio que as empresas vão se beneficiar por
pagar menos encargos, o que é ruim para o trabalhador, que pode sofrer redução no
salário. Porém, isso pode gerar postos.”
Pesquisa regional corre o risco de perder divulgação pelo Consórcio
Em razão do corte de repasses de verba do Consórcio Intermunicipal para a Agência
de Desenvolvimento Econômico, anunciado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando
Morando (PSDB), em janeiro, a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) corre sério
risco de não ser mais divulgado mensalmente na sede da entidade.
Representantes do Seade/Dieese afirmaram que o levantamento de fevereiro foi o
último a ser apresentado. Em contrapartida, o secretário executivo do Consórcio, Fabio
Palacio (PR), disse que o assunto ainda está em negociação, além de ressaltar que o
contrato entre as partes vai até maio.
O Seade/Dieese realiza o estudo no Grande ABC desde 1998, o que deve continuar
sendo feito.
O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), eleito na quarta-feira o novo
presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, revelou com
exclusividade ao Diário que o orçamento para este ano não vai ultrapassar os R$ 500
mil e que ele buscará apoio da iniciativa privada. Em 2016, a Agência contou com R$
1,45 milhão nos cofres.
Futuro do Trabalho: seu filho vai trabalhar em algo que ainda não existe
30/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Fórum Econômico Mundial estima queda do número de empregos de
“colarinho branco” e aumento nas áreas de Ciências Exatas

Futuro do Trabalho: seu filho vai trabalhar em algo que ainda não existe. Fórum
Economico Mundial aposta no crescimento das oportunidades nas áreas de Exatas,
como a robótica. Veja na Gazeta do Povo LLUIS GENE/AFP
É provável que seu filho trabalhe em uma profissão que você nunca ouviu falar. A
previsão é do Fórum Econômico Mundial, no relatório Futuro do Trabalho: 65% das
crianças que estão começando o primário devem trabalhar em empregos que ainda
não existem. Contudo, também há impactos imediatos.
Em 15 economias avaliadas, até 2020 o número de empregos perdidos devido a
avanços tecnológicos e a fatores socioeconômicos pode chegar a 7,1 milhões – e não
são apenas “trabalhos braçais”. Dois terços estão relacionados a funções de “colarinho
branco”, como funções administrativas e de escritório, diz o estudo, publicado em
2016.

“Sem uma ação urgente e orientada para gerenciar as transições de curto prazo e
desenvolver uma força de trabalho com habilidades profissionais modernas, os
governos terão de lidar com uma base crescente de desempregados e da
desigualdade, e negócios com uma base menor de consumidores”, alerta Klaus
Schwab, presidente executivo do Fórum Econômico Mundial.
Professora de Sociologia do Trabalho da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Maria
Aparecida da Cruz Bridi reforça a necessidade de atualização profissional. “Os
professores, por exemplo, assumiram ao longo dos anos algumas funções de
secretaria. São novas demandas que qualquer atividade tradicional precisa se
adequar”, comenta.
O alerta de especialização também consta no relatório do Fórum Econômico: “Os
trabalhos que vão reduzir em número estão simultaneamente sofrendo alterações
constantes nas habilidades exigidas. Praticamente em todas as indústrias o impacto
da tecnologia e de outras transformações reduz o ‘prazo de validade’ das habilidades
dos trabalhadores”.
A doutora da UFPR lembra outro fator que deve ser levado em conta. “Essas mudanças
sempre ocorreram, mas elas podem ser mais lentas do que se imagina. Enquanto há
mão de obra barata, os empresários não precisam automatizar imediatamente.
Sempre existe um cálculo de custo benefício e muitas pessoas em profissões com
técnicas rudimentares”, constata.
Sorte ou azar?
Se por um lado funções administrativas terão menos trabalhadores, até o final da
década cerca de 2 milhões de novos empregos devem ser abertos relacionados às
áreas de informática, matemática, arquitetura, engenharia e áreas relacionadas,
conforme estimativa do relatório.
“Com o desenvolvimento da tecnologia algumas profissões vão perdendo
protagonismo e surgem novas categorias. Foi o que aconteceu com o callcenter e com
a produção de vídeo”, exemplifica Maria Aparecida.
As mudanças também podem reforçar o crescimento de trabalhadores
autônomos. Especialista em estudos relacionados à área de tecnologia da
informação, a doutora comenta os resultados de pesquisas realizadas pelo núcleo de
Grupo de Pesquisa Trabalho e Sociedade da UFPR:
“Nossas pesquisas empíricas mostram que os mais jovens tendem até a ver com bons
olhos trabalhar por conta própria no início, mas quando casam e têm filhos tendem a
buscar opções mais estáveis, com carteira assinada. Vejo trabalhadores há 10 anos
sem tirar férias, em que a relação com o contratante não é de autonomia, mas sim de
subordinação. É um emprego disfarçado”, opina.
As profissões do futuro
Há uma década, as profissões abaixo ainda estavam “engatinhando” ou sequer
existiam. Elas foram criadas conforme novas oportunidades do mercado de trabalho e
servem de exemplo para o futuro do trabalho, conforme levantamento do site da
Revista Fortune.
-

Engenheiro e Operador de Drones;
Especialistas em mídias sociais;
Gestor de Sustentabilidade Corporativa e Responsabilidade Social;
Professores de Educação Online;
Mentores de tecnologia da inovação;
Engenheiros de Tecnologia Médica;
Profissionais de Robótica

Férias coletivas em frigoríficos traz insegurança a pecuarista
30/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O pecuarista já tinha perdido a opção de onde vender os bois, devido à concentração
da indústria. Agora, perde até o direito de vender o gado, devido às férias coletivas
em vários frigoríficos.
O desabafo é de Luciano Vacari, diretor-executivo da Acrimat (Associação dos
Criadores de Mato Grosso).
"Estamos vivendo o lado mais perverso da concentração. O pior é que toda essa
concentração foi feita com dinheiro público", afirma ele.
O JBS anunciou nesta quarta-feira (29) que concederá férias coletivas de 20 dias, a
partir do dia 3 do próximo mês, a funcionários de 10 das 36 unidades de abate da
empresa espalhadas pelo Brasil.
Esse período poderá ser estendido por mais dez dias. As unidades afetadas estão nos
Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.
A empresa justificou a decisão tomada como necessária para o ajuste da produção e
dos estoques ao mercado interno e externo de carne.
Já para Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da SRB (Sociedade Rural Brasileira),
essa parada nos abates ocorre em um momento infeliz e injustificado.
Infeliz porque o setor respirava novos ares, devido à reabertura dos principais
mercados para a carne brasileira após o fechamento ocorrido devido à Operação Carne
Fraca, da Polícia Federal, deflagrada há duas semanas.
Injustificado porque os embarques recomeçaram e uma ação dessa indica excesso de
estoque, o que não ocorre.
O anúncio da interrupção de abate em algumas unidades de frigoríficos por até 30 dias
trouxe pânico no mercado no período da manhã. À tarde, o mercado já estava mais
calmo.
CONTAS
Parte dos pecuaristas afetados começa a fazer contas. Prepararam-se por dois ou três
anos para engordar o gado e vender neste período do ano. Contavam com as vendas
nos próximos dias.
Sem essa comercialização, as contas de custeio e o pagamento de salários nas
fazendas podem ficar pendentes.
Os frigoríficos não têm posição unânime em relação ao cenário atual deixado pela
operação da PF.
Enquanto alguns oferecem até R$ 10 a menos por arroba de boi gordo, outros
mantiveram o preço praticado antes da crise. Nesse caso, principalmente para os bois
mais bem terminados.
Nem todos os frigoríficos fecharam unidades para abates, mas alguns pedem um
adiamento do pagamento dos animais para até 45 dias, ante os 30 tradicionais.
Um dos temores dos pecuaristas é como reagirão os preços do boi gordo nas próximas
semanas. O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) apontou

preço médio de R$ 141,7 por arroba nesta quarta. O valor é 2% inferior ao do início
da operação da PF.
Já o Imea (Instituto Mato-Grossense de Estudos Agropecuários) apontou queda de 3%
em Mato Grosso, Estado que detém o maior rebanho do país.
CNTA Afins manifesta preocupação com férias coletivas em unidades da JBS
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins
(CNTA Afins) divulgou, nesta quarta-feira, 29, comunicado em que manifesta
preocupação com o anúncio de férias coletivas em dez unidades de abates de bovinos
da JBS na manhã desta quarta-feira. Em comunicado divulgado hoje, a JBS afirmou
que “está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em
todo o Brasil”.
A CNTA afirmou que, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do
Senado realizada nesta terça-feira (28), sobre os impactos da Operação Carne Fraca,
apresentou uma proposta de criação de um compromisso público-privado pela
manutenção dos empregos no setor, com pelo menos seis meses de duração.
“O governo deve intervir junto aos frigoríficos, principalmente, aqueles ligados à JBS,
que foram financiados com verba pública e, inclusive, contam com participação
acionária do BNDES”, disse o sindicato em nota.
“Estamos atentos a qualquer tentativa de ameaça de demissões e preparados para
contestar e cobrar, por meio de manifestações, ações judiciais e denúncias
internacionais, as responsabilidades das empresas e do governo”, completou a CNTA
Afins.
Desemprego na Grande SP sobe para 17,9% em fevereiro, diz Dieese
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo subiu de 17,1% em
janeiro para 17,9% em fevereiro, o maior nível para o mês desde 2005, segundo dados
da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgada nesta quarta-feira, 29, pela
Fundação Seade e pelo Dieese.
A abertura da pesquisa mostra que a taxa de desemprego aberto alcançou 14,8% no
mês, de 14,1% em janeiro. Já o desemprego oculto subiu de 3,0% para 3,1% no
período. Desemprego aberto é quando a pessoa procurou trabalho de maneira efetiva
nos últimos 30 dias. Já o oculto pode ser por trabalho precário, quando não há
perspectiva de continuidade e previsibilidade, ou por desalento, quando a pessoa
deixou de procurar trabalho em função das circunstâncias ruins do mercado.
O contingente de desempregados ficou em 1,982 milhão de pessoas em fevereiro
contra 1,883 milhão em janeiro. Segundo o Seade/Dieese, esse resultado decorreu da
redução do nível de ocupação (-0,4%) e do aumento da População Economicamente
Ativa – PEA (0,5%). O número de ocupados caiu para 9,091 milhões, de 9,130 milhões
no mês anterior.
Na divisão por setores, a queda na ocupação foi determinada pela eliminação de 42
mil vagas na Indústria de Transformação (-3,2%) e de 32 mil vagas nos Serviços (0,6%). O Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas registrou
saldo líquido de empregos positivo no período, com a abertura de 38 mil postos
(2,2%), assim como a Construção, com 7 mil novas vagas (1,2%).

Segundo a posição na ocupação, o número de assalariados diminuiu 0,4%. No setor
privado, cresceu o assalariamento com e sem carteira de trabalho assinada (0,3% e
0,9%, respectivamente). Aumentou, ainda, segundo a pesquisa, o contingente de
autônomos (1,3%), enquanto diminuiu o de empregados domésticos (-4,6%) e
daqueles ocupados no agregado demais posições (-0,3%).
Quanto ao rendimento médio real, que é informado com defasagem pelo
Seade/Dieese, houve queda de 3,7% para ocupados entre dezembro e janeiro, para
R$ 1.974. A massa de rendimentos reais também teve recuo, de 5,2%.
Setor de serviços tem relevância crescente na economia, aponta relatório do
BC
30/03/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Em box sobre indicadores de serviços incluído no Relatório Trimestral de Inflação
(RTI), o Banco Central (BC) destaca que o setor de serviços tem relevância crescente
na economia brasileira. Segundo o BC, a tendência é de aumento da sua participação
no Produto Interno Bruto (PIB).
A participação passou de 54,9% em 2004 para 63,3% em 2016. Segundo o BC, a
importância do setor, que possui atividades bastante heterogêneas, implica na
necessidade de melhor compreender as diferenças entre algumas das principais
pesquisas com informações sobre o desempenho dos serviços.
Neste sentido, o box do RTI apresenta as diferenças mais importantes entre a Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS) e as Contas Nacionais (CN), ambas do IBGE, contribuindo
para melhor avaliação da conjuntura. A PMS, de periodicidade mensal, é construída a
partir da receita bruta de empresas formais prestadoras de serviços com 20 ou mais
pessoas ocupadas.
Nas Contas Nacionais, em sua divulgação trimestral, o setor de serviços é dividido em
sete atividades: comércio; transporte, armazenagem e correio; serviços de
informação; intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços
relativos; atividades imobiliárias; administração, saúde e educação públicas; e outros
serviços.
No box, a autoridade monetária conclui que o acompanhamento do setor de serviços
deve ser realizado pela comparação das atividades que são semelhantes entre as
pesquisas e não do índice agregado. As diferenças metodológicas entre as duas
pesquisas podem gerar leituras diferenciadas sobre a evolução recente da atividade
no setor.
Para o BC, o conhecimento dessas diferenças facilita uma melhor avaliação da
conjuntura, especialmente em um momento de expectativa quanto a uma possível
retomada da atividade econômica.
Ociosidade
O Banco Central entende que há indicações de que a economia brasileira tem se
estabilizado no curto prazo. Mesmo assim, o nível da ociosidade continua elevado. A
avaliação consta do RTI divulgado nesta quinta-feira, 30.
Na análise de riscos, o BC nota que o quadro externo segue "bastante incerto". "Os
indicadores de atividade econômica divulgados recentemente mostram alguns sinais
mistos, mas compatíveis com estabilização da economia no curto prazo", cita o
documento no início do capítulo 2.
"O nível de ociosidade permanece elevado, refletido nos baixos índices de utilização
da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego", cita o

documento ao exibir cenário que não indica pressão sobre os preços no curto prazo.
Ao analisar o balanço de risco para a condução da política monetária, o BC diz que o
quadro externo "ainda é bastante incerto".
Em um ambiente de retomada da atividade global em meio à normalização da política
monetária nos Estados Unidos e continuidade das políticas expansionistas na Europa
e Japão, o BC diz que "a atividade econômica global mais forte e o consequente
impacto positivo nos preços de commodities têm mitigado os efeitos sobre a economia
brasileira de revisões de política econômica em algumas economias centrais,
notadamente nos EUA".
Ainda no quadro externo, o BC nota que também há incerteza sobre "a
sustentabilidade do crescimento econômico global e sobre a manutenção dos níveis
correntes de preços de commodities".
Governo corta R$ 42 bi em gastos e eleva imposto sobre folha de pagamento
de empresas
30/03/2017 – Fonte: G1
Objetivo da equipe econômica é tentar fechar buraco de R$ 58,2 bilhões no
orçamento para atingir meta fiscal, de déficit primário de R$ 139 bilhões,
fixada para 2017.
A equipe econômica do governo Michel Temer anunciou nesta quarta-feira (29) uma
série de medidas, de aumento da arrecadação e de corte de gastos, para fechar o
buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento e tentar atingir a meta fiscal fixada para
2017, que é de déficit de R$ 139 bilhões.
As medidas anunciadas foram:
 Bloqueio de R$ 42,1 bilhões em gastos públicos
 Receita extra com a reoneração da folha de pagamento: R$ 4,8 bilhões
 Receitas extras com relicitação de 4 hidrelétricas: R$ 10,1 bilhões
 Receita extra com a equiparação da alíquota de IOF de cooperativas de crédito,
com a cobrada de bancos: R$ 1,2 bilhão
As medidas foram divulgadas pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira.
O corte de gastos é maior que o previsto porque o governo decidiu não contar neste
momento com uma outra receita extra, que viria da volta, para a União, de precatórios
não resgatados.
Precatórios são dívidas do governo com pessoas ou empresas reconhecidas pela
Justiça. De acordo com o ministro da Fazenda, há R$ 8,6 bilhões em precatórios
depositados, mas não resgatados pelos beneficiários.
Meirelles informou que o governo não desistiu de contar com pelo menos parte desses
recursos. Entretanto, vai aguardar por mais garantia jurídica de que os beneficiários
realmente perderam o direito ao dinheiro.
Portanto, o bloqueio de gastos, hoje em R$ 42,1 bilhões, pode ficar menor mais para
frente.
O buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento foi provocado, principalmente, pela queda
na previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. A peça orçamentária de
2017 foi elaborada levando em consideração a previsão de alta de 1,6% para o PIB.
Na semana passada, porém, o governo a reduziu para 0,5%.

Com o desempenho mais tímido da economia, também cai a previsão de arrecadação
do governo com impostos e tributos - assim surgiu o buraco. Entretanto, dos R$ 58,2
bilhões, R$ 3,4 bilhões são resultado de aumento de despesas federais.

Medidas para cobrir o rombo no orçamento (Foto: Arte/G1)
Fim da desoneração
O ministro da Fazenda anunciou que 50 setores serão excluídos da possibilidade de
pagar imposto sobre a folha de pagamentos com base em um percentual da receita
bruta - que representava uma tributação menor.
Entre os setores que vão perder o benefício estão: confecção, couros e calçados, têxtil,
naval, aéreo, de material elétrico, autopeças, hotéis, plásticos, móveis, fármacos e
medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bicicletas, pneus e câmaras
de ar, papel e celulose, brinquedos, instrumentos óticos, suporte técnico de
informática.
Segundo o ministro da Fazenda, 4 setores vão continuar a optar pela desoneração da
folha: transporte rodoviário coletivo de passageiros (ônibus urbano ou interurbano);
transporte metroviário e ferroviário de passageiros (metrô e trem); construção civil e
obras de infraestrutura; comunicação, rádio e televisão, prestação de serviços de
informação, edição e edição integrada à impressão.

Ele apontou que o benefício foi mantido a esses setores porque, no caso deles, o
governo considera que a desoneração "faz efeito", o que, disse Meirelles, não ocorre
com os demais.
A reoneração começa a valer apenas em julho, pois precisa cumprir a chamada
"noventena", que conta a partir do anúncio. Por isso, a previsão do governo é que a
arrecadação com essa medida será restrita apenas aos meses de agosto a dezembro.
Apesar de ter eliminado a possibilidade de a maior parte dos setores da economia
poder contar com tributação menor na folha de pagamentos, o ministro Meirelles não
considerou que houve aumento de impostos.
“Essa medida não é considerada de fato um aumento de impostos. É a eliminação de
uma opção adotada pelo governo anterior e que não funcionou. Não é um aumento de
impostos”, disse a jornalistas.
A desoneração da folha de pagamentos começou em agosto de 2011, em um pacote
de bondades lançado pela então presidente Dilma Rousseff. O objetivo era estimular
a geração de empregos no país e melhorar a competitividade das empresas brasileiras.
Entre 2012 e 2016, a renúncia fiscal com a desoneração foi de R$ 77,9 bilhões,
segundo dados da Receita Federal. Atualmente, cerca de 40 mil empresas de mais de
50 setores da economia se beneficiam do programa.
Corte de gastos
O bloqueio inicial de R$ 42,1 bilhões no orçamento deste ano, anunciado nesta quartafeira pelo governo, é maior do que o efetuado em 2016 – quando somou R$ 23,2
bilhões em um primeiro momento (depois o valor foi ampliado). Entretanto, ficou
abaixo do corte de gastos anunciado em 2015 - de R$ 66,9 bilhões, o maior da história.
O governo informou que o bloqueio total de R$ 42,1 bilhões, será dividido em:





Corte de gastos dos Ministérios: R$ 20,1 bilhões
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): R$ 10,5 bilhões
Emendas parlamentares obrigatórias: R$ 5,4 bilhões
Emendas não obrigatórias: R$ 6,1 bilhões

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, não detalhou como o corte de R$ 20,1
bilhões será distribuído entre os ministérios. Informou apenas que o governo vai
respeitar a "aplicação mínima" de recursos para alguns setores, como saúde e
educação.
Dyogo Oliveira informou ainda que não haverá corte em programas sociais, como o
Bolsa Família.
Hidrelétricas
Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, o governo optou por não divulgar as
medidas para cobrir o rombo no orçamento no dia 22 de março. Um dos motivos,
segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é que o governo preferiu esperar
por decisões judiciais que liberariam a relicitação de algumas hidrelétricas.
Segundo o ministro, as decisões vieram nesta semana. E elas vão permitir ao governo
retomar o controle de quatro usinas hidrelétricas: São Simão, Jaguara, Volta Grande
e Miranda.
O governo pretende relicitá-las ainda neste ano. A previsão é arrecadar um total de
R$ 10,1 milhões com o leilão delas.

Análise: O cálculo político por trás do aumento de impostos
30/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Equipe econômica buscou fórmula para aumento mínimo de arrecadação e
com o menor impacto político

Poucas vezes o anúncio do tradicional contingenciamento dos gastos públicos que
ocorre todo início de ano gerou tanta expectativa como neste ano. A razão para isso
foi a necessidade do governo aumentar a arrecadação para não paralisar o
funcionamento da máquina pública em nome do cumprimento da meta fiscal. Nos
bastidores, a equipe econômica teve de fazer cálculos políticos delicados antes do
anúncio da quarta-feira (29).
O fato de a equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aparentemente se
esforçar para trabalhar com números realistas não poupou o governo de enfrentar um
rombo de R$ 58,2 bilhões na projeção para as contas públicas neste ano. Parte do
problema é explicada pelo otimismo na concepção do orçamento – o governo esperava
um crescimento econômico de 1%, enquanto o mercado trabalho hoje com 0,5%.
Também foram incluídas receitas com concessões que não estão garantidas. As
despesas também subiram e no fim havia um risco muito elevado de o país não
cumprir a meta de déficit primário (antes do pagamento de juros) de R$ 139 bilhões.
O primeiro ingrediente político importante na conta da Fazenda é a própria meta.
Aumentar o déficit para acomodar parte do rombo traria o risco de atrapalhar o Banco
Central em seu trabalho de redução da inflação e da taxa de juros. Uma nova meta
teria de ser aprovada no Congresso, provocando um desgaste para o governo. Seria,
sem dúvida, a pior decisão: abrir mão do ajuste fiscal neste momento poderia trazer
de volta ao cenário o desarranjo nas contas públicas que está por trás da crise.
Consciente disso, Meirelles vinha há algumas semanas falando que subiria impostos
se necessário. Suas falas já adiantavam a dificuldade para o cumprimento da meta e
testavam o humor das entidades que geralmente pressionam o governo contra
aumentos de arrecadação. Vários “balões de ensaio” foram lançados nos últimos dias
para testar a receptividade. Falou-se em aumento da Cide ou do PIS/Cofins dos
combustíveis e até da volta da CPMF (que provavelmente nunca passou realmente
pela cabeça da equipe econômica).
Lançada a necessidade de mais impostos, o governo passou a procurar “tostões” para
deixar a mordida mais branda. Testou a possibilidade de usar R$ 8 bilhões em
precatórios parados e esperou até o último momento para ter certeza de que poderia
contar com R$ 10 bilhões da concessão de hidrelétricas que podem ser relicitadas.
Na tarde de quarta, a Fazenda divulgou um novo relatório detalhando a situação fiscal.
O resumo é o seguinte: não havia como assegurar o cumprimento da meta sem
aumento da receita. Isso porque o orçamento é tão engessado que o governo só pode
mexer em 10% das despesas – e mesmo nelas nem tudo pode ser cortado.

Esse deve ter sido o cenário debatido por Meirelles com o presidente da Fiesp, Paulo
Skaf, na segunda-feira (27), quando provavelmente apareceu na mesa o plano de
redução das desonerações. O governo foi cirúrgico na escolha.
Mexeu com um programa do governo passado e que, por isso, podia ser duramente
criticado por Meirelles no anúncio de quarta. De forma contraditória, quatro setores
ficaram de fora: transportes de passageiros (rodoviário e metroviário), construção civil
e comunicações. Com isso, o governo evitou o choro de um setor grande e que passa
por dificuldades (construção) e não ouvirá reclamações de prefeitos e governadores
(transporte) ou dos meios de comunicação. Skaf não criticou a medida publicamente.
E não se mexeu em nada amplamente impopular, como o preço dos combustíveis.
A equipe econômica ainda encontrou um pequeno nicho de onde tirará R$ 1,2 bilhão.
As cooperativas de crédito, embora em crescimento, representam uma fração do
sistema financeiro e a cobrança do IOF tem como base um argumento difícil de
rebater: iguala a tributação com o resto do mercado.
Na ponta das despesas, o governo escolheu segurar R$ 42,1 bilhões para ver se o
cenário da arrecadação melhora ao longo do ano. São R$ 10 bilhões de investimentos
e R$ 10 bilhões de emendas que poderão ser liberados no futuro caso entre algum
dinheiro extra em caixa.
A União ainda está atrás do dinheiro dos precatórios e poderá receber mais do que o
esperado com a segunda rodada da repatriação. Se tudo der certo, não será necessária
uma nova elevação de impostos e haverá no segundo semestre dinheiro para a
liberação de emendas aos parlamentares.
Aumento de impostos corrige excesso de otimismo do governo
30/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Um otimismo exagerado na elaboração e na votação do Orçamento explica por que o
governo está promovendo, às pressas, um aumento de impostos antes dado como
desnecessário.
Quando a equipe econômica do presidente Michel Temer fez a primeira estimativa
oficial para as receitas deste ano, em agosto de 2016, as projeções para a expansão
da economia eram crescentes.
Naquele mês, a expectativa de analistas e investidores para a alta do PIB (Produto
Interno Bruto), medida da produção e da renda do país, em 2017 passou de 1,1% a
1,3%.
Em sua proposta orçamentária, o governo Michel Temer utilizou uma taxa ainda mais
favorável, de 1,6% —e, considerando tal melhora na atividade econômica, previu uma
retomada da arrecadação.

Enquanto o texto era examinado pelo Congresso, no último quadrimestre do ano
passado, ficou claro que tais esperanças não se concretizariam. A opção, porém, foi
deixar tudo como estava.
Os resultados da indústria, dos serviços, do consumo e dos investimentos mostraram
que a recuperação caminhava a passos lentos.
Em dezembro, a previsão média do mercado para a alta do PIB em 2017 não passava
de 0,5% —a mesma taxa que o governo passou agora a considerar em sua
programação de receitas e despesas.
Mas havia um tanto de realismo político no irrealismo econômico agora desfeito.
Um Orçamento menos otimista teria antecipado o inglório debate sobre aumento de
impostos, num momento em que o Palácio do Planalto negociava no Congresso o teto
dos gastos públicos, já polêmico o bastante.
As novas medidas evidenciam agora que o teto, por si só, não é solução para o
desequilíbrio das contas do Tesouro –enquanto os gastos estão congelados, é preciso
que a arrecadação cresça, de preferência graças à economia.
Pelas estimativas da lei orçamentária, a receita neste ano deveria subir de 17,3% para
17,4% do PIB, uma ligeira recuperação após três anos de quedas sucessivas.
Refeitos os cálculos, estimou-se novo recuo em 2017, para 16,9% do produto. É o que
se tenta evitar, ou minimizar, com a reoneração das folhas de pagamentos.
Quanto às despesas, faltam alternativas. Os programas não obrigatórios são
compostos, basicamente, por investimentos e custeio administrativo. Não há dúvida
de que os gastos são inflados por desperdícios e ineficiências, sem falar na corrupção.
Combater tudo isso, porém, leva tempo.
Meirelles insiste em dizer que fim de desoneração não é aumento de imposto
30/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Dos 54 setores beneficiados, 50 perderão o regime diferenciado que permitia
recolher impostos sobre o faturamento bruto e não sobre a folha de
pagamento

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, insistiu durante o anúncio do corte de R$
42,1 bilhões no Orçamento que o fim da desoneração da folha de pagamentos não se
trata de um aumento de tributos, mas sim da eliminação de uma opção que as
empresas têm para recolher menos imposto.
Dos 54 setores beneficiados, 50 perderão o regime diferenciado. “Além disso, a medida
preserva setores importantes para a geração de emprego. Todos compreendem a
necessidade de recuperação da economia e para isso precisamos recuperar a
arrecadação”, argumentou.

Questionado se o setor produtivo não faria oposição à medida, Meirelles respondeu
que as lideranças empresariais foram consultadas sobre a reoneração pela equipe
econômica antes do anúncio. “O setor produtivo não está em oposição ou raivoso e
publicando anúncios contra essa medida. Recebi a visita dos autores dos anúncios e
não há preocupação com reoneração da folha. Essa medida é compreendida. A
preocupação [do empresariado] era com um aumento generalizado de tributos, como
PIS/Cofins e Cide, que não aconteceu”, afirmou.
O ministro contou que o governo também dialogou com parlamentares antes de
anunciar a reoneração da folha e disse não esperar oposição à medida no Congresso.
“Isso está bastante dialogado, tomamos o cuidado de anunciar as medidas hoje e não
na semana passada para dialogarmos com parlamentares e setores industriais”,
relatou. “Existem medidas no Congresso que serão alvo de disputas mais intensas que
essa. A reoneração está bem absorvida”, garantiu.
Meirelles detalhou ainda que, como só entra em vigor em julho, a reoneração da folha
impactará a arrecadação de agosto a dezembro, com impacto estimado de R$ 4,8
bilhões. “Portanto, o efeito líquido será mais que o dobro em 2018, mais próximo de
R$ 11 bilhões no próximo ano”, projetou.
Para o ministro, a medida é importante porque ajuda a garantir recursos para o
cumprimento da meta de déficit fiscal de R$ 139 bilhões neste ano. “Cumprir a meta
é relevante, essa é a grande mudança. Hoje estamos fazendo todo o necessário para
cumprirmos a meta de 2017 e não mudarmos a meta como foi feito tantas vezes”,
concluiu.
Outra medida tomada pelo governo foi extinguir a isenção da cobrança de IOF sobre
cooperativas de crédito. Com essa medida, arrecadação estimada é de R$ 1,2 bilhão.
Meirelles: não fizemos aumento de tributos porque prejudicaria retomada
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou na noite desta quarta-feira, 29,
que o governo decidiu “não fazer simplesmente um aumento de impostos e tributos
porque seria prejudicial à retomada econômica”.
Ao anunciar o contingenciamento do Orçamento de 2017, o ministro da Fazenda
ressaltou que o governo preferiu a solução de retomar receitas equalização de
impostos e eliminação da opção de isenção tributária em setores que não conseguiram
efeito esperado ao invés de aumentar impostos.
“Portanto, é uma decisão importante na medida em que decidiu-se não fazer
simplesmente o aumento de impostos e tributos porque seria prejudicial à retomada
econômica. E o que vai permitir recuperação da atividade e da arrecadação dos
Estados e municípios.”
PIS/Cofins
Meirelles confirmou que o governo irá recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre a não incidência do PIS/Cofins sobre ICMS. A estimativa de perda para a
União é de R$ 20 bilhões por ano e, segundo Meirelles, pode haver a necessidade de
aumento das alíquotas do tributo para compensar essa diferença.
“Vamos ter que esperar resultado da decisão final da Justiça. E esperamos ainda a
chamada modulação para diminuir os efeitos de decisão e postergar a sua vigência”,
declarou. “É uma questão matemática: uma hipótese é aumentar o PIS/Cofins para
compensar essa perda”, completou.

O ministro frisou que o ideal para o governo seria manter o sistema atual de cobrança
do PIS/Cofins, mas repetiu que, em caso de derrota definitiva da União, será
necessário aumentar alíquota do tributo para chegar ao mesmo resultado de
arrecadação.
“Não digo que essa medida será tomada, mas existem diversas opções. De toda
maneira, vamos recorrer da decisão e esperamos que ela seja revertida”, concluiu.
Emendas parlamentares
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, negou qualquer problema ou polêmica
relacionada ao contingenciamento das emendas parlamentares. Ao todo, as emendas
perderam R$ 10,9 bilhões no contingenciamento anunciado pela equipe econômica.
“Nas emendas obrigatórias, simplesmente aplicamos a regra constitucional. Não há
celeuma quanto a isso”, disse o ministro. Ao todo, emendas obrigatórias tiveram corte
de R$ 5,4 bilhões. “Quanto às emendas não obrigatórias, elas geralmente são
contingenciadas. Não há novidades sobre isso”, afirmou. Ao todo, as emendas não
obrigatórias tiveram contingenciamento de R$ 5,5 bilhões.
Brasileiro vai trabalhar até 1º de junho só para pagar impostos
30/03/2017 – Fonte: R7

Todos os rendimentos que o contribuinte irá receber até o próximo dia primeiro de
junho servirão somente para pagar impostos, taxas e contribuições. De acordo com o
estudo divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e TributaçãoIBPT, o brasileiro, nesse ano trabalhará 153 dias, ou cinco meses e um dia somente
para pagar tributos, ou seja, para engordar os cofres públicos, levando em conta que
2016 é um ano bissexto, ou seja, com 366 dias no seu total.
Os cidadãos brasileiros tiveram ainda que destinar em média 41,80% do seu
rendimento bruto em 2016 para pagar a tributação sobre os rendimentos, consumo,
patrimônio e outros. Nos anos de 2014 e 2015 o índice permaneceu o mesmo: de
41,37%.
O estudo "Dias Trabalhados para pagar Tributos", criado pelo IBPT, considera a
tributação incidente sobre rendimentos, formada pelo Imposto de Renda Pessoa Física,
contribuições previdenciárias e sindicais; e a tributação sobre o consumo de produtos
e serviços, como PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, etc; e a tributação sobre o patrimônio,
onde se incluem IPTU, IPVA. As taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de
documentos e contribuições, como no caso da iluminação pública também são
consideradas.
"Tivemos, a partir do início do ano de 2015, uma série de aumentos de tributos, que
ensejaram nesse acréscimo de dias trabalhados pelos brasileiros, somente para pagálos, com reflexos neste ano de 2016", comenta o presidente-executivo do IBPT, João
Eloi Olenike.
"Apesar de contribuir cada vez mais com a crescente arrecadação tributária do País, o
brasileiro continua não vendo investimentos em recursos fundamentais e de direito do
cidadão como, educação, saúde e segurança" afirma o presidente do IBPT.

No ranking dos países pesquisados, o Brasil se aproxima da Noruega, lugar em que os
cidadãos destinam 157 dias de trabalho aos tributos. "No entanto, a população de lá
tem um considerável retorno em termos de qualidade de vida, podendo usufruir dos
serviços públicos, infelizmente diferente do povo brasileiro, que paga muito e não tem
o retorno adequado", destaca João Eloi.
Confira o estudo na íntegra!
STF mantém base de cálculo da contribuição patronal para Previdência
30/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, 29, manter a base de cálculo
da contribuição patronal para a Previdência Social, valor equivalente a 20% do total
das remunerações pagas aos trabalhadores de uma empresa. Eventual decisão
contrária da Corte poderia causar impacto negativo de R$ 250 bilhões ao governo
federal.
Os ministros julgaram recurso de uma empresa de Santa Catarina, que contestou a
base de cálculo da contribuição, feita a partir do total de rendimentos que compõem
a folha de pagamento do empresariado. Para a empresa, somente o salário do
empregado deveria ser tributado.
Ao rejeitar o recurso, o STF entendeu que a legislação é clara ao definir que o
pagamento do imposto incide sobre os ganhos habituais do trabalhador, como 13º
salário e férias, por exemplo.
A decisão da Corte terá impacto em 7,5 mil processos que estavam parados em todo
o Judiciário, aguardando a posição final do plenário. (AB).
BNDES vai exigir termo anticorrupção para novos empréstimos
30/03/2017 – Fonte: Exame
A medida será adotada para todo e qualquer novo financiamento de projetos
que envolvam contratos com a administração pública

BNDES: empresas terão que informar qualquer indício de irregularidade ao banco
(Nacho Doce/Reuters)
O BNDES está alterando as exigências para a concessão de novos empréstimos. O
banco só vai liberar recursos a partir de agora para empresas que assinarem um termo
anticorrupção declarando que a condução de seus negócios segue estritamente a lei.

A medida será adotada para todo e qualquer novo financiamento de projetos que
envolvam contratos com a administração pública ou parceria com entes públicos,
segundo o diretor jurídico da instituição, Marcelo Siqueira.
Além de se comprometerem a seguir regras de conformidade, as empresas terão de
comunicar ao banco qualquer problema ou indício de irregularidade que identifiquem
nos projetos.
Se não o fizerem ou se forem envolvidas em investigações de corrupção e ficar provado
que os administradores da empresa sabiam das irregularidades, os desembolsos do
financiamento serão imediatamente suspensos, a empresa terá de pagar multas e será
decretado o vencimento antecipado de todas as dívidas da empresa com o BNDES.
A exigência de um “termo de compliance”, como nomeou o banco, não afetará em um
primeiro momento os empréstimos passados. A exceção são os financiamentos à
exportação para obras de empreiteiras envolvidas na Lava Jato.
Em maio de 2016, o banco suspendeu o desembolso de R$ 7 bilhões para 25 projetos
em execução no exterior. Desde outubro, a instituição abriu a possibilidade de liberar
os recursos caso o importador dos serviços e as empreiteiras assinem o tal termo de
compliance. Até agora, apenas duas obras tiveram os recursos liberados pela
assinatura dos termos.
A medida agora adotada pelo BNDES para financiamentos no Brasil vai abranger todas
as investigações em curso e não apenas as decorrentes da Lava Jato.
Segundo Siqueira, além do termo de compliance, o banco manterá a regra criada em
dezembro de 2014, na administração anterior, de rebaixar o cadastro das empresas
que estiverem envolvidas em denúncias de corrupção.
Hoje, só o fato de ser investigada já faz a empresa cair um degrau na classificação de
seu cadastro.
O cadastro no BNDES é condição para a liberação dos financiamentos. De acordo com
as regras, as empresas podem ser classificadas como tendo um cadastro bom, regular
ou ruim.
Se estiver com cadastro ruim, o pedido da empresa nem vai para a segunda fase de
análise, que é a capacidade financeira da empresa e seu risco de crédito.
Uma das formas de voltar ao cadastro positivo do banco é firmar um acordo de
leniência. Segundo Siqueira, o cadastro passa a ficar positivo caso a empresa atenda
a outras condições do cadastro do BNDES. Mas voltar ao cadastro positivo do banco
não significa necessariamente a liberação de empréstimos.
Isso porque a segunda fase da concessão de financiamentos é a análise do crédito da
empresa e de suas garantias.
Segundo Siqueira, desde o início da Lava Jato nenhum desembolso deixou de ser feito
porque não havia pendências de contratos já firmados com o banco. O que aconteceu
é que novos empréstimos não foram realizados, em boa parte por causa do cadastro
negativo. “Muita gente confundiu porque o banco tinha concedido empréstimos-ponte
para as empresas”, disse Siqueira.
Os empréstimos-ponte são, na verdade, um financiamento de curto prazo que as
empresas tomam para iniciar uma obra, por exemplo, até que tenham a liberação de
um empréstimo de longo prazo. Muitos desses empréstimos de curto prazo é que

foram interrompidos, segundo Siqueira. Uma das novas medidas de atuação do banco
está justamente na decisão de não mais conceder empréstimos de curto prazo.
Segundo algumas fontes ligadas às empresas, o BNDES tem restringido de maneira
excessiva o acesso ao crédito, o que levou a instituição a ficar com um caixa disponível
para empréstimos de R$ 130 bilhões. No ano passado, a inadimplência deu um salto
no banco. As provisões para calotes saltaram de R$ 1,4 bilhão para R$ 9,1 bilhões.
Temer fica nas mãos de Gilmar Mendes, o dono do ‘relógio’ do TSE
30/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai ditar o ritmo do julgamento que
pode resultar na cassação do peemedebista. Aposta principal é de que ele
“ajude” Temer. Mas Mendes começou surpreendendo ao acelerar o
cronômetro da ação

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Gilmar Mendes terá papel
fundamental no desenrolar do julgamento da ação que pede a cassação da chapa
Dilma/Temer – previsto para começar na próxima terça-feira (3). Principalmente
porque ele é o dono do “relógio” do julgamento.
Pela proximidade que Mendes mantém com integrantes do governo, a aposta principal
é de que ele vai “ajudar” o presidente Michel Temer (PMDB) a se manter no cargo.
Mas o presidente do TSE, por vezes, também tem um comportamento “contraditório”
– o que levanta alguma dúvida sobre qual será seu posicionamento. A rapidez com
que marcou o início do julgamento se enquadra nessa categoria de “contradições” de
Mendes.
Voto e tempo
Além de ter um dos sete votos no plenário do TSE, Gilmar Mendes pode acelerar ou
retardar o julgamento. Como presidente do tribunal, é ele quem agenda as sessões e
dá ritmo a elas – aceitando ou recusando questionamentos das partes envolvidas, por
exemplo.
Mendes também pode convocar sessões extraordinárias para dinamizar o processo, se
achar necessário. Foi isso que ele fez. Logo que recebeu o processo finalizado para ir
a julgamento, na terça-feira (28), já agendou duas sessões extraordinárias para
começar a apreciar a ação que pode resultar na cassação de Temer e na perda dos
direitos políticos de Dilma Rousseff (PT). As sessões extras foram convocadas para a
terça (3) e quinta (5) da semana que vem. Ele também vai usar duas sessões
ordinárias da próxima semana para tratar do processo.
A rapidez com que Mendes marcou o julgamento surpreendeu o Palácio do Planalto,
que esperava ter mais prazo. Foi um primeiro gesto que contrariou as expectativas
sobre a atuação do ministro nesse processo.
Conta própria
Gilmar Mendes tem de seguir o regimento interno da corte para tomar suas decisões.
Mas essa norma, que rege o funcionamento do TSE, é omissa em alguns pontos, o que

abre margem para que o presidente decida por conta própria em muitas situações.
Isso aumenta seu poder.
É o caso do prazo que os ministros podem ter para analisar qualquer processo que
tenham pedido vista durante uma sessão. Não há nada previsto no regimento que
estabeleça quando tem de ocorrer a devolução da ação e, portanto, a retomada do
julgamento. Em tese, Mendes poderia fixar uma data para que o ministro devolva o
processo. Mas não necessariamente fará isso.
Esse é um ponto que pode atrasar indefinidamente a apreciação da ação contra a
chapa Dilma/Temer. Nos bastidores, já se especula que algum dos sete ministros do
TSE vai pedir vista assim que o julgamento começar. Sem data para a devolução, o
processo pode se prolongar.
O Planalto conta com isso. Dois ministros do TSE – Henrique Neves e Luciana Lóssio –
têm de deixar a corte até 16 de abril e 5 de maio, respectivamente. Embora haja no
governo quem acredite que tanto Neves quanto Luciana tenham posição mais
favorável a Temer, o Planalto vê na possível interrupção do julgamento a oportunidade
para emplacar a nomeação de nomes que assegurem votos certeiros contra a cassação
de Temer.
Um ano e cinco meses
Nada impede que o próprio Gilmar Mendes peça vista do processo da chapa
Dilma/Temer. Como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ele costuma pedir
vista de processos polêmicos.
Mendes ficou um ano e cinco meses, após um pedido de vista, analisando a ação
movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que pedia para declarar
inconstitucional as doações eleitorais feitas por empresas. Quando o julgamento foi
retomado, em setembro de 2015, o STF barrou o financiamento empresarial.
Mais recentemente, em 1.º de fevereiro, ele pediu vista do processo que pede para
impedir que réus que estejam na linha sucessória da Presidência da República venham
a ocupar o cargo. Mendes ainda não devolveu o processo para a retomada do
julgamento – que já tem maioria formada pela impossibilidade de um réu virar
presidente.
Esse julgamento pode ser importante inclusive no desenrolar do processo da chapa
Dilma/Temer. Isso porque, caso o atual presidente seja cassado, quem assume a
Presidência por 30 dias, para convocar uma eleição indireta para o cargo, é o
presidente da Câmara e, no impedimento deste, o do Senado. Os presidentes das duas
Casas – o deputado Rodrigo Maia (DEM) e o senador Eunício Oliveira (PMDB) – são
investigados na Lava Jato e eventualmente podem virar réus.
Mendes mudou radicalmente de posição sobre vazamentos da Lava Jato
O ministro Gilmar Mendes já foi alvo de críticas por contradizer seu próprio discurso e
supostamente mudar de opinião de acordo com as circunstâncias políticas. Isso
ocorreu no caso de vazamentos à imprensa de informações da Lava Jato sobre
investigações envolvendo o ex-presidente Lula e os políticos citados nas delações da
Odebrecht.
Em março do ano passado, Gilmar Mendes não viu grandes problemas na divulgação
de uma escuta telefônica entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma
Rousseff. Os dois tratavam da posse dele como ministro da Casa Civil.
A conversa dava margem para entender que a nomeação seria uma forma de garantir
foro privilegiado a Lula e, supostamente, barrar a investigação da Lava Jato contra ele

conduzida pela força-tarefa do Paraná. Um detalhe importante: na hora em que os
dois conversaram, a escuta oficialmente já não estava autorizada pela Justiça.
Mendes suspendeu a posse de Lula com base na gravação, entendendo que a
nomeação teria o objetivo de atrapalhar a Lava Jato. Posteriormente, em entrevistas
à imprensa, o ministro do STF reconheceu que a divulgação dos áudios, autorizada
pelo juiz Sergio Moro, seria passível de contestação judicial. Mas argumentou que o
mais importante era discutir o conteúdo do telefonema.
A mudança de postura
Um ano depois, Mendes mudou de posição em uma situação muito semelhante,
interpretando que a ilegalidade da divulgação de informações sobre uma investigação
se sobrepõe à importância do conteúdo.
No último dia 23, Mendes criticou enfaticamente o vazamento à imprensa de parte do
conteúdo da chamada “lista do Janot” – os pedidos de abertura de inquérito contra
políticos citados na delação da Odebrecht, enviados ao STF pelo procurador-geral da
República, Rodrigo Janot.
Oficialmente, a lista do Janot está sob sigilo judicial. Mendes defendeu inclusive que o
Supremo anule provas lícitas que estão protegidas por segredo de Justiça e que
tenham sido divulgadas pela imprensa.
IGP-M de março sobe 0,01% ante alta de 0,08% em fevereiro, revela FGV
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou tímida alta de 0,01% em março
ante avanço de 0,08% em fevereiro, divulgou na manhã desta quinta-feira, 30, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Essa taxa é a mais baixa para o mês desde 2009. O resultado do IGP-M de março ficou
dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados
pelo Projeções Broadcast, entre queda de 0,05% e alta de 0,22%, e abaixo da mediana
de 0,05%.
Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M intensificou a deflação, ao
sair de -0,09% em fevereiro para -0,17% em março. Na mesma base de comparação,
o IPC-M ficou em 0,38% após 0,39%.
O INCC-M variou para 0,36%, de 0,53% no mês anterior. A variação acumulada do
IGP-M em 12 meses até março é de 4,86%, a primeira vez desde maio de 2015 que a
taxa fica abaixo de 5%. Já no ano, o indicador acumula elevação de 0,74%.
IPAs
Os preços dos produtos agropecuários no atacado, medidos pelo IPA Agropecuário,
caíram 0,99% em março depois de queda de 0,88% em fevereiro, informou a FGV. Já
os preços de produtos industriais, mensurados pelo IPA INdustrial, diminuíram o ritmo
de alta, ao atingirem 0,13%, na comparação com 0,20% no segundo mês do ano.
Os preços dos bens intermediários tiveram retração de 0,39% em março em relação
à taxa positiva de 0,99% apurada em fevereiro. Já a variação dos bens finais reduziu
a velocidade de queda para 0,08%, depois de cederem 0,61% no segundo mês do
ano.
Os preços das matérias-primas brutas também diminuíram o ritmo de baixa, passando
de recuo de 0,64% em fevereiro para 0,05% em março.

Meirelles: cooperativas de crédito terão IOF igual ao do sistema financeiro
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A equipe econômica confirmou que as cooperativas de crédito passarão a contar com
a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas mesmas alíquotas que
já incidem sobre os empréstimos em todo o sistema financeiro. Com a medida, o
governo prevê arrecadação de R$ 1,2 bilhão. Os números foram apresentados pelo
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
“Estamos eliminando uma distorção no mercado de crédito na medida em que um dos
agentes concedentes de crédito, que são as cooperativas, não têm incidência de IOF.
Agora, há isonomia”, disse Meirelles.
Segundo o ministro, as alíquotas serão idênticas às já praticadas pelos bancos: 0,38%
para empresas e 0,041% ao dia chegando ao máximo de 3,38% para as pessoas
físicas. “São as mesmas alíquotas que já são prevalentes em todas as operações de
crédito”.
Reoneração da folha e alíquota do IOF vão aprofundar recessão, avalia
economista
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A reoneração da folha de pagamento para diversos setores antes beneficiados e a
incidência do IOF sobre operações de cooperativas de crédito, duas das medidas
anunciadas pelo governo para aumentar a receita, vão aprofundar a recessão
econômica vivida pelo Brasil, avalia o economista Raul Velloso, especialista em contas
públicas. “E toda vez que você acentua a recessão, gera desemprego”, disse.
Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as medidas se justificam porque a
prioridade do governo é cumprir a meta fiscal de 2017, de déficit de R$ 139 bilhões.
Mas para Velloso, a melhor alternativa seria elevar o déficit da meta, para evitar as
medidas.
“O governo vai dizer que o cumprimento da meta gera confiança e o setor privado vai
investir mais adiante, mas o que determina a confiança hoje é a reforma da
Previdência, não um ajuste na meta nos primeiros meses do ano”, afirmou o
economista. “Não há garantia de que vão investir no País só porque a meta foi
cumprida, isso não quer dizer muita coisa”.
Além disso, para o especialista em contas públicas, as medidas anunciadas hoje
mostram que a PEC do teto dos gastos não servirá para controlar as contas no curto
prazo, mas somente no longo prazo, uma vez que o contingenciamento anunciado, se
cumprido, resultará em um total de gastos públicos, no fim de 2017, inferior ao
montante do ano passado mais a inflação.
“O governo gastou capital político para aprovar uma PEC que não será aproveitada
pela atual gestão. É muita bala para pouco efeito”, afirmou.
Sobre a escolha de apenas quatro setores que continuarão com o benefício da
desoneração da folha (transporte rodoviário coletivo de passageiros; transporte
metroviário e ferroviário; construção civil e obras; comunicação) Velloso disse que
provavelmente o critério se deu pela pressão política destes. “É onde a resistência se
fez maior”, afirmou. Meirelles argumentou que estes setores foram escolhidos porque
foram os únicos em que a desoneração apresentou efeito positivo.

BC: pesquisa trimestral de condições de crédito mostra melhora em todos os
itens
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
A nova pesquisa trimestral de condições de crédito mostra melhora em todos os
segmentos pesquisados, com clara reação positiva da demanda por empréstimos entre
empresas e famílias. A reação mais pronunciada acontece no crédito habitacional para
pessoas físicas, cuja demanda reagiu com força.
Realizada trimestralmente com instituições financeiras que respondem por mais de
90% do mercado de crédito no Brasil, a pesquisa divulgada nesta quarta-feira avalia
três fatores: perspectiva para a oferta, demanda e aprovação das operações. Para os
três quesitos, são feitas avaliações que oscilam de -2 (cenário mais adverso) até +2
(cenário mais favorável).
No crédito habitacional para pessoa física, a demanda para os próximos três meses
ficou em +0,63 – o que mostra reversão em relação aos três meses anteriores, quando
o índice da demanda estava em -0,25. A perspectiva de aprovação desses
financiamentos também melhorou e passou de +0,13 para +0,38. No crédito pessoa
física para o consumo, a demanda passou de -0,24 para +0,14. A perspectiva de oferta
e aprovação desses empréstimos também melhorou e passou, respectivamente, de 0,05 para +0,11 e de -0,05 para +0,10.
Para as firmas, a perspectiva de demanda por crédito entre as grandes empresas
passou de -0,22 nos últimos três meses para +0,22 no próximo trimestre. A
perspectiva de oferta nesse segmento melhorou, mas continua negativa e passou de
-0,43 para -0,13. Para o crédito para as micro, pequenas e médias empresas, o índice
da demanda passou de -0,41 para +0,09. Assim como para as grandes, o cenário para
a oferta melhorou, mas ainda é negativo e passou de -0,69 para -0,44.
O chefe do departamento econômico do BC, Túlio Maciel, explicou que a reação da
demanda pode ser resultado da queda do endividamento entre empresas e famílias.
Além disso, a melhora das condições macroeconômicas e redução relativa do custo de
crédito encorajam a tomada de crédito, diz o técnico do BC. Apesar dessa melhora dos
indicadores de demanda, Maciel nota que a “pesquisa ainda mostra níveis ainda
bastante modestos” das condições de mercado de crédito.
BC: juro no crédito livre sobe com alta de spread bancário e ‘efeito
composição’
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar da queda do juro básico da economia, a taxa média praticada nas operações
de crédito livre – sem destinação específica – voltou a subir no mês de fevereiro. O
Banco Central explica a alta pelo “efeito composição”, já que há menos dias úteis em
fevereiro, o que diminuiu o uso do crédito à vista no cartão – operação sem juros. No
crédito livre, o juro médio subiu 0,1 ponto, para 18,3%. Para pessoa física, a alta foi
de 0,5 ponto, para média de 53,2%.
Além disso, os dados apresentados pelo BC mostram que o aumento no juro do crédito
livre no mês passado foi determinado exclusivamente pelo aumento dos spreads
bancários – margem entre a taxa de captação e o juro cobrado dos clientes. No mês,
o spread médio subiu 0,7 ponto, para 42,5 pontos porcentuais. Nas linhas para
pessoas físicas, a alta foi de 1,1 ponto, para 62,3 pontos.
“A alta do juro em fevereiro é resultado do efeito da composição da carteira de crédito.
Em fevereiro, há menor volume do crédito à vista no cartão, o que eleva a média
praticada”, explicou o chefe do departamento econômico do BC, Tulio Maciel.

O técnico esclareceu que o crédito à vista do cartão é uma modalidade “com juro nulo”
– já que há incidência de juro zero no crédito do cartão que é pago integralmente na
data de vencimento – e em fevereiro há menor utilização dessa linha porque há menos
dias úteis. “Como é uma modalidade com juro nulo, a média do mês subiu.”
Captação
Ao contrário do spread que subiu no mês passado, os bancos estão pagando menos
para captar dinheiro no mercado. Em fevereiro, a taxa de captação geral caiu 0,4
ponto, para 10,7% ao ano. Nas linhas para pessoas físicas, o recuo foi ainda mais
intenso 0,6 ponto em um mês, para 10,9%.
Sobre a perspectiva futura para o juro, Maciel disse que esse “efeito composição” que
ajudou a subir as taxas no mês passado deverá atuar em sentido contrário no mês de
março. Ou seja, o efeito tende a amenizar as taxas cobradas dos clientes.
Previsão de empréstimos
O Banco Central manteve a previsão de que o estoque de crédito crescerá 2% em
2017 na comparação com o ano passado. De acordo com cenário apresentado pelo
chefe do Departamento Econômico do BC, foi mantida a expectativa de expansão de
2% na carteira de crédito direcionado e também 2% para o crédito livre. Com esse
cenário, o BC manteve a previsão de que o ano terminará com relação crédito/Produto
Interno Bruto de 48%. Atualmente, o indicador está em 48,7%.
Maciel também informou que foi reduzida a expectativa de aumento do estoque de
empréstimos dos bancos estatais. Essa previsão foi diminuída de 3% para 2% no ano.
Segundo o técnico do BC, o comportamento recente dessas instituições fez com que o
BC ajustasse a previsão.
Ele ressaltou que essa decisão não tem relação com o cenário macroeconômico. Sobre
os bancos privados, foi mantida a previsão de aumento de 1% na carteira das casas
nacionais. Para os privados estrangeiros, permaneceu a previsão de expansão de 2%
das operações.
Dyogo: o PAC será contingenciado em R$ 10,5 bi
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) perdeu R$ 10,5 bilhões com o
contingenciamento do Orçamento anunciado nesta noite de quarta-feira, 29, pela
equipe econômica. Além disso, emendas obrigatórias ou não terão contingenciamento
de mais de R$ 10 bilhões. Os números foram apresentados pelo ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira.
Segundo Oliveira, o investimento do PAC terá corte de R$ 10,5 bilhões e passará a
contar com R$ 26,6 bilhões. Nas emendas obrigatórias, houve redução proporcional
dos recursos que alcançará R$ 5,4 bilhões. Além disso, as emendas não obrigatórias
terão corte de R$ 5,5 bilhões. “Isso está distribuído em diversos programas e não há
concentração”, disse o ministro.
Além disso, haverá contingenciamento de R$ 20,1 bilhões nos demais órgãos “de
maneira mais ou menos igual”, segundo o ministro do Planejamento. Dyogo Oliveira
explicou que esse corte nos demais órgãos “será proporcional respeitando as
aplicações mínimas na saúde e educação”. Haverá, ainda, corte proporcional nos
demais poderes de R$ 580 milhões.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que o contingenciamento das
despesas públicas federais será de R$ 42,1 bilhões para o cumprimento da meta fiscal
do ano. Ao anunciar o corte, o ministro ressaltou que há expectativa de que esse valor

“seja substancialmente reduzido” nos próximos meses com o reconhecimento de
precatórios que a União tem a receber por depósitos não sacados pelos beneficiários.
PGFN avalia que decisão do STF evita que empresa disfarce verba
remuneratória
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Ao decidir que a contribuição previdenciária patronal incide não apenas sobre o salário
base, mas sobre os ganhos habituais dos empregados, o Supremo Tribunal Federal
(STF) contribuirá para que empresas não maquiem verbas remuneratórias como se
fossem indenizações, bônus, gratificações adicionais. A avaliação é do procurador da
Fazenda Nacional Leonardo Furtado, que representou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) no julgamento de recurso extraordinário em que o STF tomou a
decisão na tarde desta quarta-feira, 29.
A empresa que moveu o recurso extraordinário no Supremo buscava limitar a base de
cálculo da contribuição previdenciária à incidência apenas sobre a folha de salário.
Com a decisão, independentemente da nomenclatura da verba paga pelo empregador
ao empregado, se ela for habitual, irá integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
“Um dos efeitos da decisão é evitar que empresas maquiem verbas remuneratórias
como se fossem indenizações, bônus, gratificações adicionais”, disse o procurador da
Fazenda Leonardo Furtado, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo
EStado.
A decisão do Supremo, que analisou um caso de uma empresa catarinense mas tem
repercussão geral, vai basear os julgamentos de mais de 7.500 processos que se
encontram suspensos no Brasil aguardando a Corte firmar o entendimento.
Impacto
A PGFN reconheceu que uma eventual decisão contrária à União e favorável a
empresas teria um impacto da ordem de bilhões de reais nos cofres públicos. Mas o
procurador disse que não era possível chegar a um valor exato. Os questionamentos
na Justiça são muito amplos, segundo ele.
“Não há metodologia possível para calcular o impacto, porque todas as verbas
possíveis e imaginárias que se agregam ao salário-base poderiam ser atingidas pelo
julgamento”, explicou Leonardo Furtado.
Varejo de São Paulo cresce 4,2% em janeiro, diz FecomercioSP
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
As vendas do varejo paulista cresceram 4,2% em janeiro, na comparação com igual
período de 2016, marcando o terceiro mês seguido de crescimento na comparação
anual, segundo balanço antecipado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) ao Broadcast, serviço de notícias em
tempo real do Grupo Estado
O faturamento do setor em 12 meses, que até novembro acumulava variação negativa
de 0,7%, agora mostra crescimento de 0,8%, num sinal, segundo a entidade, de que
o comércio de São Paulo engatou um processo de recuperação do ciclo recessivo
iniciado no primeiro trimestre de 2014.
Citando em sua análise a criação de postos de trabalho em fevereiro – que interrompeu
22 meses seguidos de perda de vagas na economia brasileira -, a queda da inflação e,
como consequência, dos juros, o avanço da renda de trabalhadores rurais e a “notória”

recuperação na confiança tanto dos consumidores quanto dos empresários, a
FecomercioSP revisou de 2,5% para 2,8% a previsão de crescimento das vendas neste
ano.
Só em janeiro, o faturamento do comércio varejista de São Paulo chegou a R$ 48,4
bilhões, quase R$ 2 bilhões acima do montante apurado um ano antes. Entre os
destaques positivos, houve crescimento nas vendas das concessionárias de veículos
(19,5%), das farmácias e perfumarias (16%) e das lojas de autopeças (15,4%) e de
materiais de construção (9,1%).
O desempenho positivo de seis de nove setores monitorados pela Fecomercio
compensou o recuo nas vendas dos supermercados (-0,8%), bem como das lojas de
departamentos (-9,2%) e de vestuário (-5,2%).
Apenas três das 16 regiões pesquisadas pela Fecomercio tiveram queda de vendas no
primeiro mês do ano: Osasco (-10,3%); Bauru (-4%) e Guarulhos (-1,6%). Na capital
paulista, as vendas do varejo cresceram 5,9% na comparação com janeiro de 2016.
O levantamento da Fecomercio é feito mensalmente, com base no total de vendas
declarado pelas empresas varejistas para a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo (Sefaz).
Para mercado, piora em Serviços reforça retomada lenta e gradual da
atividade
30/03/2017 – Fonte: Tribuna PR
Mais um indicador reforça que a retomada da atividade econômica será lenta e por
etapas em 2017, conforme análise do mercado, ao avaliar a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS). Depois de crescer 0,7% em dezembro, o volume de serviços caiu
2,2% no primeiro mês do ano, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A piora foi puxada pelas fortes quedas em serviços prestados às famílias, serviços
profissionais e outros serviços, ressalta análise da MCM Consultores. “A redução de
14,5% em serviços profissionais administrativos e complementares foi o que mais
chamou a atenção. A abertura do segmento mostrou queda generalizada”, afirma.
Para a Rosenberg Associados, os dados da PMS corroboram a sensação de que a
recuperação se dará de forma gradual, sem grandes saltos. Como o setor de serviços
foi o último a refletir os efeitos da recessão, deverá, por seu turno, também ser o
último a retomar o crescimento, conforme nota da consultoria.
Como o declínio de 2,2% no volume de serviços em janeiro veio mais intenso que o
estimado pela MCM Consultores, que era de retração de 0,7%, a instituição reforça
que o resultado gera preocupação. Isso porque, explica, segmentos ligados à indústria
seguem apresentando resultados ruins, mesmo com a relativa estabilização da
atividade industrial.
Enquanto alguns setores da indústria dão indícios de sutil retomada, a Rosenberg
Associados observa que alguns segmentos de serviços que mais respondem à crise
devem levar mais tempo para mostrar recuperação, pois ainda refletem as dificuldades
por que passam as empresas.
A Rosenberg cita a forte queda em serviços técnico-profissionais, de 23,9% em relação
a janeiro de 2016, que englobam, dentre outros serviços, atividades jurídicas, de
contabilidade e de consultoria empresarial, publicidade e pesquisa de mercado.
Outro destaque negativo, reforça a Rosenberg, foram as retrações registradas em
categorias ligadas ao turismo, como a de 19,8% em Transporte aéreo e de 13% em

Serviços de Alojamento e Alimentação. “São também setores muito sensíveis à
atividade econômica e que deverão mostrar mais lentidão na retomada, embora, a
partir de março, possam mostrar algum alívio com a injeção de recursos na economia
via liberação do FGTS das contas inativas”, estima.
Metodologia
As consultorias ainda chamam a atenção para algumas alterações feitas na divulgação
desta quarta-feira pelo IBGE, com atualização da base de informantes, com ano-base
2014, e da amostra de empresas pesquisadas. A partir deste ano, os pesos
considerados serão referentes à Pesquisa Anual de Serviços (PAS) de 2014. Em anos
anteriores, foi utilizada a PAS de 2011.
Para a Tendências Consultoria Integrada, a mudança metodológica da pesquisa não
altera o quadro ainda bastante negativo do setor de serviços. “Ambas as pesquisas
apresentaram a mesma intensidade de contração acumulada em 2015 (-3,6%) e 2016
(-5,0%)”, avaliam os economistas Rafael Bacciotti e Thiago Xavier, na página online
da Tendências.
“Para os primeiros resultados deste ano, esperamos que o setor não desempenhe uma
rápida reversão na trajetória contracionista, em razão da perspectiva ainda de
continuidade do processo de deterioração do mercado de trabalho”, afirma Bacciotti e
Xavier.
Com a mudança metodológica, a MCM Consultores estima que serviços prestados às
famílias e outros serviços tenham ganhado participação em detrimento da redução do
peso de serviços de transportes e serviços de informação.
“Se levássemos em consideração os pesos antigos, estimamos que o resultado do mês
teria sido 0,7 ponto porcentual superior ao observado. Ou seja, mesmo quando
excluímos o efeito da mudança de pesos, ainda chegamos em uma forte queda na
margem (-1,5% em janeiro em relação a dezembro), avalia a MCM.
Hyundai amplia ambição no segmento de carros elétricos
30/03/2017 – Fonte: Exame
Hyundai Motor e a afiliada Kia Motors planejam lançar pequenos veículos
utilitários esportivos (SUVs) elétricos no próximo ano

Hyundai: montadora está desenvolvendo sua primeira arquitetura dedicada a veículos
elétricos (Bloomberg/Bloomberg)
A Hyundai Motor, da Coreia do Sul, está desenvolvendo sua primeira arquitetura
dedicada a veículos elétricos, disse um executivo à Reuters, buscando alcançar a Tesla
no crescente segmento com modelos múltiplos e de longo alcance.

Enquanto a plataforma não fica pronta em breve, a Hyundai Motor e a afiliada Kia
Motors planejam lançar pequenos veículos utilitários esportivos (SUVs) elétricos no
próximo ano, disse Lee Ki-sang, que lidera a operação de carros verdes Hyundai-Kia.
A plataforma separada representa um empurrão importante no segmento de bateria
para carro elétrico para a empresa, refletindo a pressão forte de investidores para
competir mais vigorosamente em um mercado que tem sido impulsionado pelos
modelos de longo alcance da Tesla.
Os executivos da indústria também dizem que a economia de combustível e as
regulamentações de emissões nos Estados Unidos, na Europa e na China são
convincentes para estimular carros eficientes, embora os baixos preços do petróleo
tenham diminuído a demanda.
A plataforma de carros elétricos da Hyundai permitiria que a montadora instalasse
uma bateria no piso do veículo para acomodar mais capacidade da bateria e maximizar
o espaço da cabine, disse Lee.
“A plataforma de veículos elétricos exigirá altos investimentos iniciais, mas estamos
fazendo isso para nos prepararmos para o futuro”, disse ele no centro de pesquisa de
veículos verdes da Hyundai-Kia, na cidade de Yongin. Ele não revelou o custo.
Lee, vice-presidente sênior da Hyundai Motor, falou durante uma entrevista na véspera
de uma feira de automóveis que começou em Seul na quinta-feira.
Acionistas da Toshiba aprovam a venda de unidade de chips
30/03/2017 – Fonte: Exame
Apesar da aprovação, a assembleia geral extraordinária mostrou acionistas
contrariados com o presidente-executivo Satoshi Tsunakawa

Toshiba: companhia está vendendo a maior parte ou mesmo toda a unidade que é o
segundo maior produtor mundial de chips NAND (Toru Hanai/Reuters)
Acionistas da Toshiba concordaram em dividir sua estimada unidade de memória flash
NAND nesta quinta-feira, pavimentando o caminho para uma venda para levantar pelo
menos 9 bilhões de dólares para cobrir custos da unidade nuclear norte-americana
que ameaçam a futuro do conglomerado.
A assembleia geral extraordinária, um dia depois que a unidade Westinghouse pediu
recuperação judicial, porém, mostrou acionistas zangados com o presidente-executivo
Satoshi Tsunakawa, com um deles notando que a administração tinha descrito no ano
passado as divisões nuclear e de chips como unidades essenciais no conglomerado.
“Como algo que deveria ser um pilar se transformou em um buraco”, disse o acionista,
questionando Tsunakawa sobre o negócio nuclear da empresa.

“A Toshiba tornou-se um objeto de riso ao redor do mundo. Você não tem ideia do
que está acontecendo”, gritou outro.
A Toshiba, que espera registrar uma perda anual líquida de 1 trilhão de ienes (9 bilhões
de dólares) neste ano fiscal em razão da baixa contábil na Westinghouse, disse que
está vendendo a maior parte ou mesmo toda a unidade que é o segundo maior
produtor mundial de chips NAND.
As ofertas iniciais para a venda fecharam na quarta-feira.
CSN solta dados não auditados e diz que não vai arquivar balanço
30/03/2017 – Fonte: Exame
Siderúrgica afirmou que não vai conseguir arquivar no prazo legal o balanço
auditado junto à CVM, e antecipou alguns dados
CSN: empresa conduz revisão contábil relacionada à combinação de negócios
(foto/Divulgação)
A Companhia Siderúrgica Nacional informou que não arquivará junto à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) as demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2016 dentro do prazo legal estipulado, segundo fato relevante divulgado na noite de
segunda-feira.
Contudo, a empresa antecipou ao mercado alguns números do balanço não auditado.
A receita líquida somou 4,519 bilhões de reais no quarto trimestre, 1 por cento maior
em relação ao terceiro trimestre.
A CSN ainda reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de
1,249 bilhão de reais no último trimestre de 2016, ante 1,239 bilhão de reais no
terceiro trimestre.
A relação dívida líquida sobre Ebitda ficou em 6,3 vezes ao fim do quarto trimestre,
ante 7,4 vezes no terceiro trimestre.
Conforme o documento, a empresa conduz revisão contábil relacionada à combinação
de negócios das atividades de mineração e logística.
Faturamento de locadoras de veículos caiu 25,3% em 2016
30/03/2017 – Fonte: Exame
Ano passado, o setor faturou R$ 12,1 bilhões. Em 2015, esse montante foi de
R$ 16,2 bilhões

Locação: ao todo, o setor contava com 11.199 empresas em 2016, sendo 8.559
locadoras de automóveis sem motorista e outras 2.640 com motorista (Cameron
Spencer/Getty Images)
São Paulo – O setor de locação de veículos faturou R$ 12,1 bilhões em 2016, cifra
25,3% menor que os R$ 16,2 bilhões anotados em 2015, de acordo com informações

publicadas nesta quarta-feira, 29, pela Associação Brasileira de Locadoras de
Automóveis (Abla).
Do montante registrado no ano passado, 45% dizem respeito às atividades de
terceirização de frota, 25% ao turismo de lazer, 17% ao turismo de negócios e 13%
a outros serviços.
Ao todo, o setor contava com 11.199 empresas em 2016, sendo 8.559 locadoras de
automóveis sem motorista e outras 2.640 com motorista. Em 2015, a Abla
contabilizava 7.455 lojas, mas, na ocasião, o levantamento não fazia a distinção entre
locadoras com e sem motorista.
Já a frota disponível no setor caiu 22,6% entre os anos, somando 660.227 unidades
em 2016. Os veículos de passeio representam quase 75% desse montante – os
econômicos são 45% da frota, os compactos respondem por 22,6% e os executivos e
de luxo são 6,4% do total. Já os veículos utilitários, como pick-ups e vans,
representam 19,6% da frota.
Quando separada por marca, a Fiat/Chrysler aparece no topo do setor de locação, com
24,23% da frota, seguida por Volkswagen (19,23%), General Motors (15,03%),
Renault (13,5%) e Ford (11,13%).
Empresa alemã que fabrica chicotes eletrônicos para automóveis abre filial
em Mafra
30/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Divulgação Secom.
Governador Colombo esteve na inauguração da Kromberg
Empreendimento vai gerar 1,2 mil empregos até o fim do ano

&

Shubert.

A centenária empresa alemã Kromberg & Shubert inaugurou em Santa Catarina a
unidade fabril que vai produzir chicotes eletrônicos para automóveis. As peças fazem
toda a conexão elétrica dos carros. O empreendimento fica em Mafra, no Planalto
Norte, e foi inaugurado na manhã de quarta-feira, 29, com a presença do governador
Raimundo Colombo, de diretores da empresa no Brasil e funcionários que já estão em
treinamento para começar a produção.
“É uma grande vitória, em um momento em que todos estão apreensivos e inseguros
de novos investimentos, você poder anunciar um empreendimento desse porte, que
vai trazer emprego, renda para os catarinenses e consolidar a presença de Santa
Catarina no mercado automotivo”, destacou Colombo.
O governador considera a geração de empregos um dos principais benefícios que o
Estado pode promover para o cidadão, especialmente no atual cenário de dificuldade
econômica enfrentado no país. Outra forma de proteger a sociedade de reflexos ainda
maiores da crise é não aumentar impostos – medida adotada pelo governo
catarinense. Para Colombo, isso também é um diferencial para os investidores.

“Você não pune a sociedade e se mantém competitivo. É dessa forma, protegendo a
sociedade e buscando alternativas para a economia, que seremos o primeiro Estado a
sair da crise”.
Filial catarinense vai gerar 1,2 mil empregos até o fim do ano
Inicialmente, a unidade catarinense terá capacidade de produzir até 800 chicotes por
dia, resultado do trabalho que contará com mão de obra local. Num primeiro momento
serão 400 funcionários, até agosto desse ano, 600 e até o fim de 2017, a expectativa
da direção da empresa é de que 1,2 mil pessoas estejam empregadas.
Emerson Soares está entre os recém-contratados, participou de treinamentos e teve
a oportunidade de conhecer as unidades da Kromberg & Shubert em Minas Gerais e
São Paulo. Trabalhador autônomo antes de ser selecionado para a fábrica de Mafra,
ele conta que estava difícil manter o orçamento equilibrado e há tempos estava em
busca de um emprego fixo.
“Tudo está sendo um aprendizado e uma oportunidade. É uma alegria poder chegar
em casa e falar para o seu filho que você tem uma profissão e que isso vai ajudar a
planejar um futuro melhor para toda a família”, comemorou um dos novos
encarregados do setor de qualidade.
Todos os funcionários passaram por cursos de capacitação realizados em parceria com
o Senai. Esse era um dos compromissos assumidos pela empresa no ato da autorização
para a instalação da fábrica em Mafra em setembro do ano passado. “Nossos cursos
representam um volume de 100 mil horas/aula”, informou o diretor comercial da
Kromberg & Shubert, Carlos Reis.
O diretor também destacou a agilidade do empreendimento. Em menos de um ano da
autorização, a fábrica foi construída e a mão de obra selecionada já em processo de
treinamento. Além da unidade de Mafra, estão em construção no Marrocos e na África
do Sul projetos semelhantes ao instalado em Santa Catarina.
“As próximas etapas aqui agora dependem do sucesso e da dedicação desse time que
está montado”, desafiou.
A direção da empresa ressalta o empenho de Santa Catarina na negociação para trazer
a empresa ao Estado. A segurança jurídica e o equilíbrio fiscal do Estado, além da mão
de obra qualificada também foram decisivos na escolha dos alemães.
Sobre a empresa
Com sede na Alemanha, a empresa Kromberg & Schubert tem mais de 100 anos de
mercado, contando atualmente com cerca de 40 mil funcionários em 35 localizações
diferentes. No Brasil, tem unidades em São Paulo e em Minas Gerais.
Faturamento do setor de máquinas e equipamentos cresce 14,5% em
fevereiro
30/03/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O faturamento do setor de máquinas e equipamentos somou R$ 4,86 bilhões de receita
líquida em fevereiro, o que significou crescimento de 14,5% na comparação com
janeiro, informou hoje (29) a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq). Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, o faturamento
do setor registrou queda de 17%.
As exportações do setor em fevereiro somaram US$ 607,2 milhões, aumento de 36,2%
em relação a janeiro e resultado 4,2% superior ao do mesmo mês do ano passado. As
importações caíram 21,1% em relação a janeiro e 14% na comparação com fevereiro
de 2016, alcançando US$ 887,7 milhões. Com isso, o saldo da balança comercial ficou

negativo em US$ 280,4 milhões, recuo de 37,5% ante o mesmo período do ano
passado e de 58,7% em relação a janeiro.
Quanto ao número de pessoas ocupadas no setor em fevereiro, não houve alteração
em relação a janeiro, segundo a Abimaq, com 292,6 mil trabalhadores nos dois meses.
Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, houve redução de 18,3 mil
postos de trabalho, queda de 5,9%.
Minério de ferro e aço sobem na China
30/03/2017 – Fonte: CIMM
Os contratos futuros do aço e do minério de ferro saltaram mais de 3 por cento nesta
quarta-feira no mercado chinês, afastando-se de mínimas de várias semanas
registradas nesta semana, embora operadores não descartem novos declínios nas
cotações em um cenário de oferta maior que a demanda.
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai SRBcv1 fechou em alta
de 3,2 por cento, a 3.169 iuanes (460 dólares) por tonelada, perto da máxima da
sessão, de 3.177 iuanes.
O vergalhão, usado na construção civil, atingiu 3.003 iuanes na segunda-feira, menor
valor desde 10 de fevereiro.
Já o minério de ferro na bolsa de Dalian DCIOU7 subiu 3,5 por cento, encerrando a
571 iuanes por tonelada. Na segunda-feira, o contrato tocou a mínima desde 10 de
janeiro, a 541 iuanes.
No mercado físico, o minério subiu 0,3 por cento, negociado a 82,25 dólares por
tonelada no porto de Qingdao, segundo o Metal Bulletin.
Locadoras apostam em recuperação da demanda em 2017
30/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Após verificar queda de 25% no faturamento de 2016, que passou de R$ 16,2 bilhões
para R$ 12,1 bilhões devido à menor demanda do mercado, as locadoras de veículos
vislumbram melhores condições para os negócios em 2017. “Já entramos em processo
de recuperação do mercado”, declarou Paulo Nemer, presidente da Abla, associação
das locadoras de veículos no Brasil, ao apresentar os resultados do setor na quartafeira, 29, na sede da entidade em São Paulo.
Segundo Nemer, grandes clientes deixaram de contratar os serviços de locação de
veículos em 2016, principalmente empresas de grande porte e até mesmo o governo,
envolvidos com a crise econômica e política. “O governo é um dos grandes clientes do
setor de aluguel de carros; estava tudo suspenso até o ano passado e agora voltaram
a licitar”, revela.
O presidente da Abla aposta em uma leve retomada em 2017, mas sem arriscar
qualquer número ou projeção. Para ele, alguns fatores podem contribuir com a
melhora do cenário para o mercado de locação, que é o maior cliente para a indústria
automotiva no Brasil. Ele conta que alguns custos têm diminuído para as locadoras,
como o preço do seguro, por exemplo, uma vez que os consumidores estão mais

prudentes na condução. “Este custo já representou 12% do valor do carro em anos
anteriores e hoje está em 3%”, afirma. “As locadoras também têm um poder de
capitalização flexível: somos o maior fornecedor de seminovos do mercado”, lembra.
Outras ações promovidas pela própria Abla podem intensificar os negócios, como a
mediação de encontros com as montadoras a fim de oferecer condições diferenciadas
para compra de veículos novos.
“Assim como foi para todos, 2016 foi um ano muito difícil, nosso faturamento diminuiu,
mas eu diria que nosso negócio foi um dos menos impactados pela crise. Houve poucos
fechamentos de empresas e nossa flexibilidade ajudou a equilibrar as contas muito
mais rápido”.
OS NÚMEROS DA LOCAÇÃO
Os dados da Abla, desta vez consolidados em parceria com a Serpro, apontam que a
procura pelo serviço de aluguel de veículos leves diminuiu 13% em 2016 com relação
ao ano anterior, considerando o número de usuários, que passou de 26,8 milhões para
23,2 milhões.
A demanda diminuiu em todos os principais segmentos de atuação do setor, desde
terceirização de frota até turismo de lazer e de negócios, o que resultou em um volume
menor de compra de veículos pelas locadoras. O total de emplacamentos feitos em
2016 exclusivamente para locação fechou em 217,8 mil unidades, 35% abaixo do
apurado em 2015. Isto reduziu de 13,6% para 10,9% a participação das locadoras
nas vendas totais de veículos leves em 2016.
A partir deste balanço, a Abla passou a contabilizar em separado sua participação nos
emplacamentos de veículos comerciais pesados, que fechou 2016 em 16,1%, para
pouco mais de 9,9 mil unidades, entre caminhões e ônibus, de um total de 61,7 mil
unidades licenciadas no ano passado. Já no de motocicletas, as vendas dedicadas à
locação não chegam a 0,3% do total dos licenciamentos deste segmento.
A frota disponíveis para aluguel fechou em 660,2 mil unidades em 2016, volume
22,6% menor que o do ano anterior.
De acordo com o presidente da Abla, devido à contração do mercado, houve um leve
aumento na idade média da frota, que passou de 19,5 meses para 20,7 meses em um
ano. “A tendência para este ano é uma redução neste indicador”, comenta.
Nemer explica que pode haver variações nas comparações dos dados com o 2015
devido à nova metodologia de compilação adotada em 2016, agora feita junto à
Serpro.
“Tínhamos um banco de dados muito pulverizado, buscando fontes em separado, como
Detran, Denatran entre outros, com alguns órgãos flexibilizando as informações. Agora
concentramos 100% das informações em uma única fonte, que a partir deste ano traz
uma fotografia mais real do setor”, afirma.
PARTICIPAÇÃO DAS MONTADORAS
Dos 217,8 mil veículos leves emplacados para as locadoras em 2016, a FCA/Fiat
Chrysler foi responsável por 19,9%, um aumento de 3,5 pontos porcentuais sobre o
ano anterior. A General Motors, com 16,8% de participação, saiu da 5ª posição em
2015, com 6,9%, para o segundo lugar dentro do setor. A Renault também aumentou
sua fatia, de 11,9% para 16,1%.
Entre os caminhões e ônibus, com 9,9 mil veículos, a Mercedes-Benz e a MAN/VWCO

foram as montadoras que mais venderam para as locadoras no período, com 25,8% e
19,3% de participação, respectivamente.
Porsche terá 90% de peças em estoque local
30/03/2017 – Fonte: Automotive Business

Com um novo centro de peças inaugurado em fevereiro, a Porsche passou a ter quase
3 mil itens diferentes em estoque no Brasil e até o fim do ano ampliará em cerca de
duas vezes e meia esse número, subindo para 7,6 mil itens armazenados.
“Ter as peças disponíveis de imediato melhora muito o serviço porque reduz o tempo
do carro parado na revenda. Até o fim do ano teremos em estoque 90% dos itens que
os concessionários utilizam”, afirma o diretor de pós-venda da Porsche, Diego Lopez.
A ampliação é também uma oportunidade de estender a a utilização dos serviços da
rede. Em um levantamento, a Porsche identificou a vinda de 9 mil unidades ao Brasil
nos últimos 25 anos. “Sabemos que o segundo ou terceiro dono do carro acha o serviço
da concessionária muito caro. Tentaremos mudar a percepção desses consumidores e
fazer com que eles procurem nossas revendas”, diz Lopez.
A estrutura em Embu (SP) é alugada e faz parte de um grande galpão onde duas
outras empresas estocam seus itens. O espaço da Porsche tem 3.090 metros
quadrados, 8 mil posições e possibilidade de ampliação rápida para 11 mil se for
preciso. Entenda por posição cada espaço apto a receber uma ou mais unidades de
determinado item, como uma caixa dedicada aos parafusos de fixação do cabeçote de
determinado modelo.
Antes da instalação atual havia um pequeno estoque anexo a uma das concessionárias.
Com isso, alguns carros tinham de aguardar por cerca de 15 dias uma peça vinda da
Alemanha.
Além dos itens de reposição tradicionais como filtros, velas, pastilhas e peças externas
como faróis, lanternas e para-choques, o armazém tem 100 m² dedicados a itens
licenciados (roupas, bonés, chaveiros e miniaturas, por exemplo) e também a
equipamentos e acessórios para os carros.

Instalação atual tem 8 mil posições e pode subir para 11 mil apenas com
acréscimo de prateleiras. Uma área de 100 m² é dedicada a produtos
licenciados como roupas, bonés, chaveiros e miniaturas, por exemplo.

Com a instalação brasileira a Porsche passou a ter 13 centros de distribuição
espalhados pelo mundo. Na América são quatro e o do Brasil só atende ao mercado
local.
As peças estocadas em Embu provêm de um grande armazém central, com 200 mil
m², na cidade de Sachsenheim, na Alemanha. O que vem de navio é trazido pela
empresa de logística Schenker e entra pelo porto de Santos (SP). Os despachos aéreos
cabem à Panalpina e desembarcam no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).
“O transporte do nosso armazém às nove concessionárias é feito pela TK Logística”,
informa Lopez. Passeando entre os corredores do armazém não é difícil ver itens
banais como anéis de borracha e abraçadeiras, que fazem imaginar por que não utilizar
coisas desse tipo de fabricantes locais.
“A Porsche não considera essa possibilidade”, diz o diretor de pós-venda. Ele recorda,
no entanto, que os lubrificantes têm procedência local. Vale dizer também que alguns
itens de desgaste como filtros e pastilhas estão disponíveis à pronta entrega dentro
da rede. “E os pneus também, já que não armazenamos esse item aqui”, diz Lopez.
De acordo com o executivo, a estrutura e o estoque atuais permitem um prazo máximo
de sete dias para as entregas. Se for preciso trazer da Europa o prazo pode subir para
dez dias.
A Porsche não revela o valor dos itens em estoque nem o investimento. Um grande
esforço ocorreu para a implantação da tecnologia desenvolvida pela própria empresa
na Alemanha para localização e catalogação das peças.
A seleção do conteúdo do armazém também foi feita pela matriz com base nos carros
presentes no Brasil.
Concessão de crédito recua 13% no 1º bimestre
30/03/2017 – Fonte: Automotive Business

O volume de concessão de crédito para a aquisição de veículos recuou 13% no primeiro
bimestre quando comparado com igual período do ano passado. De acordo com os
dados mais recentes do Banco Central divulgados na quarta-feira, 19, o total de
recursos liberados somou R$ 10,7 bilhões contra os R$ 12,4 bilhões de um ano antes,
refletindo a menor demanda do mercado, cujas vendas caíram 6,4% em termos de
volumes.
Em fevereiro, o crédito destinado ao mercado de veículos totalizou pouco mais de R$
5,77 bilhões, queda de 13% contra janeiro, quando as liberações somaram R$ 6,66
bilhões. Além do menor número de dias úteis com relação a janeiro, fevereiro é
sazonalmente um mês mais fraco em vendas para o setor. Contudo, o segundo mês
deste ano se mostrou 11% melhor do que fevereiro de 2016, quando as concessões
não chegaram a R$ 5,2 bilhões.
Com o baixo movimento no período, o saldo das carteiras permaneceu estável em
fevereiro, nos mesmos R$ 143,6 bilhões registrados em janeiro e dezembro, embora
tenha recuado 8,7% sobre fevereiro do ano anterior, quando o saldo ainda acumulava

resultados melhores devido à maior realização de negócios nos meses anteriores.
Ainda de acordo com os dados do Banco Central, que são preliminares, a taxa média
de juros praticada no mercado de veículos fechou fevereiro em 25,7% (ao ano). Há
um ano, esta média era de 27,6%. O prazo médio dos planos de financiamentos ficou
em 42,2 meses, em linha com a média dos últimos seis meses.
Por sua vez a inadimplência fechou mais uma vez em 4,6%. O índice, que representa
os atrasos nos pagamentos acima de 90 dias, oscila entre 4,6% e 4,7% há oito meses.
Antes disso, entre janeiro e abril de 2016, o índice ficou entre 4,3% e 4,5%, indicando
tendência de aumento, embora a leve oscilação indique estabilidade nos meses mais
recentes.
AEA propõe eficiência energética sustentável com etanol
30/03/2017 – Fonte: Automotive Business

O etanol brasileiro pode representar solução muito mais rápida, eficiente,
economicamente viável e amigável ao meio ambiente do que a eletrificação dos
veículos para reduzir consumo de combustíveis fósseis e suas emissões de poluentes
e gases de efeito estufa, o CO2.
É o que propõe a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA, no
documento Eficiência Energética Sustentável, que foi anexado este mês como
contribuição oficial da entidade à consulta pública aberta pelo Ministério das Minas e
Energia (MME) para estabelecer objetivos, valores e diretrizes estratégicas do
programa RenovaBio, lançado pelo governo em dezembro passado com o o objetivo
de expandir o uso de biocombustíveis no País até 2030.
A AEA defende que o RenovaBio, que prevê a ampliação do uso de etanol pela frota
nacional de veículos dos atuais 28 bilhões para 54 bilhões de litros/ano até 2030, tem
o efeito de servir como alternativa mais rápida para atingir a meta de redução de 43%
nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) também até 2030, com a qual o País se
comprometeu na COP 21 (a 21ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas),
realizada em Paris há dois anos.
Para a associação de engenheiros essa é uma oportunidade para lançar um programa
nacional de eficiência energética sustentável, como continuação do Inovar-Auto, com
o estabelecimento para os próximos 10 anos de objetivos de redução de consumo e
GEE que favoreçam a intensificação do uso de biocombustíveis de baixa intensidade
de carbono, como etanol, biodiesel e biogás.
VANTAGEM NAS EMISSÕES DO POÇO À RODA
Para isso, a entidade sugere que passe a ser usada formalmente no Brasil a medição
de emissões de GEE chamada “do poço à roda”, que leva em conta o CO2 emitido por
um determinado combustível desde a sua produção, passando pela distribuição
(normalmente feita por caminhões que queimam diesel) até chegar ao uso no veículo,
“do tanque à roda”, o que sai na ponta do escapamento. Essa seria uma forma mais

justa de medir a real pegada de carbono (ou intensidade de carbono) deixada na
atmosfera por cada tipo de combustível.
Por esse raciocínio, segundo estimativas usadas pela da AEA, são bastante parecidas
as emissões de CO2 (considerando gramas por megajoule, ou energia gasta) no
processo de produção e distribuição de gasolina destilada de petróleo e etanol extraído
de cana-de-açúcar (“do poço ao tanque”), com leve vantagem para o combustível
fóssil.
Tudo muda a favor do biocombustível quando se consideram as emissões “do tanque
à roda”, pois o etanol é considerado um hidrocarboneto reciclável, pois todo o CO2
emitido após a combustão no motor é reabsorvido pela própria plantação de cana.
Levando isso em consideração, “do poço à roda” o etanol emitiria 27 gramas de CO2
por megajoule gasto em toda sua cadeia de extração, transporte e queima. Já a
gasolina usada no Brasil, com adição de 27% de álcool (E27) anidro, nessa mesma
conta emitiria 80 gCO2/MJ.
Em um exemplo apresentado no documento da AEA, um carro com consumo
energético de 1,68 MJ/km (um nível que, depois das metas do Inovar-Auto, 61
modelos já têm hoje no Brasil), se abastecido com gasolina E27 emitiria 134 gramas
de CO2 por quilômetro rodado quando se considera a pegada de carbono do
combustível desde a sua produção, do poço à roda.
Pelo mesmo cálculo, usando etanol esse mesmo veículo emitiria apenas 45 gCO2/km
– como comparação de ordem de grandeza, este índice é menos da metade da meta
de 95 gCO2/km do tanque à roda estabelecida para ser atingida em 2021 pela União
Europeia, onde as montadoras investes pesadamente em eletrificação, que pode
reduzir a zero o GEE do veículo, mas pode emitir muito CO2 dependendo do meio de
geração dessa energia, como no caso de usinas térmicas a carvão, diesel ou mesmo
gás.
Projeções destacadas no documento da AEA mostram que, considerando o ciclo do
poço à roda, a partir de 2025 as emissões de CO2 por megajoule gasto para gerar e
consumir energia elétrica começarão a ficar maiores do que produzir e queimar etanol,
em curva que vai se abrindo a favor do biocombustível até se inverter totalmente em
2050, quando, estima-se, a eletricidade vai emitir 40 gCO2/MJ, enquanto o índice do
etanol desceria para apenas 20 gCO2/MJ.
EVOLUÇÃO DO COMBUSTÍVEL E DO CARRO
Isso não quer dizer, contudo, que a eletrificação não deva ser usada nos veículos, mas
pode ser aproveitada de forma mais eficiente em conjunto com etanol ou outro
combustível renovável.
“O uso de biocombustíveis não deve ser uma desculpa para reduzir as preocupações
com o aumento da eficiência dos veículos com a aplicação de novas tecnologias para
diminuir o consumo. Muito pelo contrário, uma coisa não exclui a outra. O carro deve
evoluir e o combustível também, para aumentar a eficiência”, ressalta Ricardo Simões
Abreu, diretor do centro de pesquisa e desenvolvimento da Mahle no Brasil, além de
membro da AEA e um dos autores do documento enviado ao MME.
Segundo explica Abreu, na rota proposta pela AEA para o estabelecimento de uma
política de eficiência energética sustentável, é necessário primeiro estabelecer a
metodologia de medição de CO2 dos combustíveis de forma justa e isenta, do poço à
roda, considerando também o uso da terra e defensivos agrícolas “sem paixões”.
Também é preciso fazer o etanol evoluir e se tornar uma commodity mundial, com
nível de pureza melhorado, para então fazer com que o biocombustível participe

efetivamente das rotas tecnológicas aplicadas aos veículos para redução de consumo
e emissões, inclusive na eletrificação, para uso em modelos híbridos, por exemplo.
Uma das medidas urgentes para transformar o etanol hidratado brasileiro em um
combustível internacional e mais eficiente e calórico é a redução da quantidade de
água dos atuais 7,5% para menos de 2%, criando uma espécie de etanol premium
com 98,4% de pureza, o que por si só pode reduzir o consumo em torno de 5%. O
porcentual é menor dos que os 99,3% do etanol anidro hoje adicionado em 27% à
gasolina no Brasil, mas segundo Abreu o seria tão eficiente quanto e duas vezes mais
barato para produzir.
Essa solução já está em estudo nos Estados Unidos para se criar o E25-E30 HOF (sigla
para high octane fuel), combustível de alta octanagem com adição à gasolina de 25%
a 30% de etanol 98,4%, em substituição a aditivos poluentes utilizados atualmente.
Em testes com um motor 2.0 turbo com injeção direta, alimentado com E30 HOF,
houve redução de 5% no consumo – e por consequência das emissões de GEE.
“É fundamental termos um etanol eficiente para desenvolver o novo veículo flex
(bicombustível), mais econômico e com potencial de exportação”, defende Abreu. Ele
destaca ainda que apenas o uso de etanol mais eficiente misturado à gasolina na frota
de modelos flex, em proporção variável entre E39% a E55%, já faria o nível médio
das emissões brasileiras de GEE veicular baixar para as metas europeias.
A isso se somam diversas tecnologias já disponíveis, como o uso de sistema startstop, pneus “verdes” de baixa resistência ao rolamento, compressores variáveis de arcondicionado, direção elétrica, peças e lubrificantes com redução de atrito, comando
variável de válvulas, turboalimentação e injeção direta de combustível – neste caso,
com a grande vantagem de o etanol reduzir muito a emissão de material particulado
que a gasolina gera na injeção direta.
Segundo estudos divulgados no documento da AEA, todas essas tecnologias somadas
à adoção de eletrificação mild hybrid (com bateria de 48V, recuperação de energia de
frenagem e impulsor elétrico para partidas com o motor a combustão desligado)
poderiam fazer a emissões brasileiras de GEE dos carros abastecidos só com etanol
(E100) cair a menos de 10 gCO2/km (considerando o ciclo do poço à roda), pagando
uma fração do custo de um elétrico puro ou híbrido total. O documento da AEA faz
esse cenário parecer bastante possível. Para isso, bastará praticar a política certa.
Demanda chinesa por aço deve cair em 2017 e pressionar minério de ferro,
diz instituto
30/03/2017 – Fonte: G1/ Jornal Extra
A demanda da China por aço deve cair 1,9 por cento neste ano, pressionando os preços
do minério de ferro, à medida que a produção da principal matéria-prima do aço
aumenta, disse o presidente de um instituto de estudos chinês nesta quinta-feira.
A demanda por aço na China, maior consumidor e produtor global, deve cair para 660
milhões de toneladas, afirmou Li Xinchuang, do Instituto de Planejamento e Pesquisas
da Indústria Metalúrgica da China.
A queda vem em um momento em que a China promove duras reformas para cortar
excesso de capacidade de produção.
"Nós acreditamos que o consumo de aço da China vai cair gradualmente --talvez suba
em alguns anos, como no ano passado. Essa é nossa posição", disse Li, que também
é vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Chinesa de Ferro e Aço,
durante uma conferência da indústria em Perth, na Austrália.

Ele disse que a demanda por importações de minério de ferro da China subiu 0,7 por
cento para 1,1 bilhão de toneladas em 2016, com o país dependendo das importações
para atender 87 por cento da demanda total.
O instituto prevê que a oferta de minério de ferro transportado por navios pode crescer
cerca de 50 milhões de toneladas neste ano, o que é cerca de 10 milhões de toneladas
acima da previsão da segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, a Rio
Tinto.
Como resultado, o instituto prevê que os preços do minério de ferro vão variar entre
55 dólares e 90 dólares a tonelada em 2017, com uma média no ano de 65 dólares.
"Infelizmente, com a rápida alta dos preços do minério de ferro, a produção chinesa
de minério de ferro subiu 15 por cento nos primeiros dois meses", disse Li.
O minério de ferro está sendo negociado a cerca de 77,60 dólares a tonelada, alta de
quase 40 por cento ante um ano atrás.
"Qual é o futuro? Nós acreditamos que a sobreoferta global de minério de ferro é muito
séria no longo prazo", afirmou. Ele adicionou, no entanto, que a China deve continuar
fortemente dependente de importações de minério de ferro no longo prazo.
Queda do preço de combustível leva a alta menor do IGP-M no mês
30/03/2017 – Fonte: GS Notícias
Online
A redução de combustíveis efetuada pela Petrobras no fim de fevereiro diminuiu
ligeiramente a inflação no atacado deste mês, avaliam economistas, assim como o
movimento favorável do câmbio e o comportamento dos alimentos. Segundo a
estimativa média de 17 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data,
o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,06% em março, ante 0,08% em
fevereiro. As estimativas para o dado, a ser divulgado hoje pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), vão de queda de 0,02% até aumento de 0,22%.
Como, em igual período de 2016, o indicador avançou 0,51%, a inflação acumulada
em 12 meses pelo IGP-M caiu novamente de acordo com a projeção média dos
analistas ouvidos, de 5,38% para 4,88%.
LEIA MAIS Economistas estimam estabilidade do IGP-M em fevereiro IGP-M desacelera
para 0,33% em abril Preços no atacado perdem força e IGP-M sobe menos em abril,
dizem economistas.
Com peso de 60% no indicador geral, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)
ampliou a deflação de 0,09% para 0,26% entre fevereiro e março, estima Leonardo
França, da Rosenberg Associados. Devido principalmente à trajetória dos preços no
atacado, o IGP-M recuou 0,02% neste mês, diz.
As cotações ao produtor ficaram menores tanto no segmento industrial quanto no
agropecuário, que registraram queda de 0,08% e 0,75% na medição atual nas
projeções da Rosenberg. A correção para baixo nos preços da gasolina e do diesel nas
refinarias, em vigor a partir do dia 24 de fevereiro, tiveram efeito maior sobre o IPA
industrial somente nessa leitura, diz França. Já os preços agrícolas, afirma, seguem
em tendência negativa devido ao câmbio, que teve apreciação média de 0,66% no
período de coleta do IGP-M.
Para a MCM Consultores, que trabalha com avanço de 0,07% do índice em março, as
cotações de produtos agropecuários mostraram nova baixa em função das retrações
esperadas para grãos e bovinos. Por outro lado, produtos in natura e leite devem ter
subido no período, afirma a consultoria em relatório. Do lado do produtor industrial, a

MCM observa que a retomada da ascensão do minério de ferro deve ser compensada
pelas quedas de combustíveis e alimentos industrializados. Comparando o IGP-M com
o IGP-10, que ficou em 0,05%, a Tendências Consultoria aponta que o indicador
fechado no dia 20 deve subir para 0,13%, com recuo menos intenso no atacado.
"A queda menor do IPA deve ser influenciada tanto pela aceleração dos preços
industriais quanto pela deflação menor dos preços agropecuários, destacando-se os
movimentos do minério de ferro e de grãos, respectivamente", comentam os
economistas da consultoria.
Na contramão do previsto para as cotações ao produtor, os preços no varejo subiram
em março nas estimativas dos economistas ouvidos. Responsável por 30% do IGP-M,
o Índice de Preços ao Consumidor-M (IPC-M) avançou de 0,39% para 0,42%,
influenciado pelos grupos alimentação e habitação, estima França, da Rosenberg. Por
fim, já divulgado pela FGV, o Índice Nacional de Custo da Construção (INNC-M)
desacelerou para 0,36% em março, depois de ter subido 0,53% um mês antes.

