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CUSTO POLÍTICO DE COLOCAR A ECONOMIA NOS TRILHOS



INDÚSTRIA CRESCE EM MARÇO PELA 1ª VEZ EM POUCO MAIS DE 2 ANOS
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BID SUGERE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO NA AMÉRICA LATINA E CARIBE



TEMER PODE SER CASSADO E ELEITO NOVAMENTE AINDA EM 2017
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ECONOMIA BRASILEIRA RETROCEDE 0,26%
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LENIÊNCIA NÃO TIRA EMPRESAS DE RISCOS



INIDONEIDADE PODE TRAVAR FINANCIAMENTOS



FICÇÃO CIENTÍFICA E INDÚSTRIA DA INOVAÇÃO AJUDAM A MOLDAR FUTURO DA
TECNOLOGIA
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COM NOVAS REGRAS, VENDA DE CARRO PARA DEFICIENTES DISPARA
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Presidente do TST apoia o fim de imposto sindical! “Tem que ser opcional!”
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR

Ives Gandra Filho defende o fim da contribuição sindical. Foto: Arquivo.
A proposta do relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
de acabar com a obrigatoriedade do imposto sindical ainda divide o governo do
presidente Michel Temer, mas conta com o respaldo de representantes da Justiça do
Trabalho. Em entrevista ao Estado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Ives Gandra Filho, defendeu o fim do imposto sindical compulsório da forma
como é hoje.
A questão é polêmica e os sindicatos acreditam que vão perder força na representação
dos trabalhadores. Hoje, todo cidadão empregado com carteira assinada paga o
tributo, independentemente de ser filiado a uma entidade de classe. O valor é
equivalente a um dia de trabalho por ano.
Gandra defende um novo modelo de contribuição aos sindicatos, que não seja
obrigatório. O trabalhador teria a opção de, dez dias antes da data estipulada para o
desconto, ser contrário ao pagamento da taxa, que estaria atrelada à negociação
coletiva e seria equivalente a, no máximo, um dia de trabalho.
Ele também propõe acabar com a chamada unicidade sindical, ou seja, a existência de
um único sindicato numa determinada base geográfica para cada categoria de
trabalhadores. “Ou seja, os sindicatos só poderiam defender os associados.

Quem não for associado não poderia se beneficiar de uma decisão favorável movida
pelos sindicatos, o que estimularia a associação”, explica.
A pluralidade sindical, prevista na Convenção 87 da Organização Internacional do
Trabalho, de 1948, vigora em mais de 150 países. O pluralismo sindical e o fim do
imposto sindical foram duas bandeiras históricas do PT e do ex-presidente Lula antes
de o partido chegar ao poder, em 2003.
A questão da unicidade sindical não entrará na reforma trabalhista porque seria preciso
mudar a Constituição, diz Marinho. Mas já está certo que ele colocará o fim do imposto
sindical e da contribuição sindical patronal, que é recolhida das empresas de acordo
com o capital.
“Na hora que esse financiamento deixar de ser compulsório, os sindicatos que têm
representatividade vão se fortalecer porque os associados vão se sentir compelidos a
contribuir para o bem deles mesmo”, afirma. “Não há lógica em ser compulsório. Os
sindicatos recebem uma monta de dinheiro e não prestam contas a ninguém.”
Sem fiscalização
No ano passado, a “indústria sindical” recebeu R$ 3,5 bilhões. O dinheiro foi repassado
a 11.050 sindicatos, confederações e federações. Esse volume, no entanto, não foi
fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União porque o artigo que previa a verificação
pelo órgão de controle foi vetado pelo ex-presidente Lula.
“Não se sabe como esse dinheiro está sendo usado. O sindicato não pode estar fora
da exigência de transparência do uso do dinheiro público”, afirma Gandra.
No governo, há posições distintas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse
ao Estado que não vê problemas com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical,
desde que haja um acordo.
“Nós temos a certeza da aprovação da reforma trabalhista porque é objeto de
negociação entre empregadores e trabalhadores. Se essa questão foi acordada, o
governo não vai se opor.”
Já o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defende que o imposto compulsório é
responsável por financiar a estrutura da organização sindical, que funciona como
“contrapeso” nas negociações trabalhistas. Do total arrecadado do imposto sindical,
10% vão para o Ministério do Trabalho, que também recebe 20% da contribuição
patronal.
“Em lugar nenhum do mundo, os sindicatos sobrevivem apenas de mensalidade”, diz
Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ele defende
que no lugar do imposto sindical seja criada uma taxa negociada em assembleia. “O
que querem fazer é inviabilizar o movimento sindical brasileiro.”
Receitas
Secretário de Finanças da CUT, Quintino Severo, diz que o imposto sindical representa
em torno de um quarto a um terço das receitas dos sindicatos. A contribuição
assistencial – que foi considerada ilegal quando cobrada de não associados pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) – é responsável por outros 40% das receitas.
A mensalidade, portanto, representa pouco em termos de receitas porque, segundo
Severo, há grande dificuldade de sindicalização.
No setor público, os sindicalizados representam de 80% a 90% dos servidores que
têm estabilidade de emprego. No setor privado, varia de 12% a 15% no caso do
comércio e chega a 70% entre metalúrgicos, bancários e petroleiros.

Secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirma que a
obrigatoriedade do imposto sindical se deve ao modelo brasileiro em que os sindicatos
não representam apenas associados. “Quem defende o fim está defendendo um novo
tipo de associação, cujas experiências foram nefastas na América Latina”, afirma.
“Se colocar de forma voluntária, ninguém vai querer pagar”, resume Ricardo Patah,
presidente da UGT. Segundo ele, o movimento sindical vai lutar até o fim para a
manutenção da obrigatoriedade sindical.
“Erra quem pensa que o sindicalismo fraco ajuda para a retomada da economia. Na
verdade, acontece o contrário.” Patah disse que já falou com Temer sobre o assunto,
mas diz que o presidente não garantiu nada. “Ele me disse não ia sancionar a
terceirização, olha o que aconteceu.”
Na sexta-feira, Temer sancionou o projeto aprovado na Câmara que estende a
terceirização para todas as atividades.
Informativo de Buenos Aires - Março de 2017
03/04/2017 – Fonte: CNI
O Informativo de Buenos Aires, edição de março de 2017,
para download no site de Negociações Internacionais da CNI.

está

disponível

Com o objetivo de informar o setor privado brasileiro sobre os últimos acontecimentos
envolvendo o governo argentino e as relações bilaterais com o Brasil, seguem os
destaques desta edição:





Argentina reduz a zero imposto de importação extra Mercosul para produtos
de informática;
Governo implementa estímulo agrícola plano belgrano;
Chanceleres do Mercosul avançam nas negociações com UE;
Resolução afip nº 4008/16 facilita regime tributário.

Custo político de colocar a economia nos trilhos
03/04/2017 – Fonte: CNI
Percentual de ótimo ou bom oscila dentro da margem de erro, de 13% para 10%,
entre dezembro de 2016 e março de 2017. No entanto, o percentual dos que avaliam
o governo como ruim ou péssimo sobe de 46% para 55%. A parcela da população que
confia no presidente cai de 23% para 17% e a dos que aprovam sua maneira de
governar cai de 26% para 20%.
Março 2017

Leia a última edição na íntegra:
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/bf/23/bf23068f-2cb844db-883e-aa2a384a668b/pesquisa_cni-ibope_avalgoverno_marco2017.pdf

Indústria cresce em março pela 1ª vez em pouco mais de 2 anos
03/04/2017 – Fonte: Exame
PMI da indústria do Brasil avançou a 49,6 em março de 46,9 no mês anterior,
recorde de alta de 25 meses de acordo com o IHS Markit

PMI industrial brasileiro: volume de produção aumentou em março em cada uma das
três principais áreas do setor industrial (Germano Luders/Revista EXAME)
A indústria brasileira registrou em março o primeiro aumento no volume de produção
e de novos pedidos em pouco mais de dois anos, reduzindo com força o ritmo de
contração da atividade, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla
em inglês) divulgado nesta segunda-feira.
O PMI da indústria do Brasil avançou a 49,6 em março de 46,9 no mês anterior,
recorde de alta de 25 meses de acordo com o IHS Markit, porém ainda abaixo da
marca de 50 que separa crescimento de contração.
“Embora a melhora na produção industrial seja uma boa notícia, ainda é cedo demais
para dizer que o avanço econômico será sustentado nos próximos meses”, avaliou a
economista do IHS Markit Pollyanna de Lima, destacando que a perda de empregos
deve fazer com que a demanda seja ainda fraca no curto prazo.
O volume de produção aumentou em março em cada uma das três principais áreas do
setor industrial, com destaque para bens de consumo.
Isso foi sustentado pelo ligeiro aumento na quantidade de novos pedidos após
contração nos 25 meses anteriores diante do fortalecimento da demanda, com melhora
também no volume de novos negócios para exportação.
Frente a esse cenário, os entrevistados apontaram expectativa de aumento da
produção durante o próximo ano, com mais de dois terços das empresas mostrando
otimismo sobre a perspectiva de negócios.
As empresas citaram esperança de recuperação econômica e previsões de demanda
externa mais forte, bem como planos de investimentos de capital, como motivos para
a melhora da expectativa.
Ainda assim, diante da capacidade ociosa na indústria, o número de funcionários foi
reduzido pelo 25º mês seguido, porém ao ritmo mais fraco em um ano e meio.
Em relação à inflação, a desvalorização do real frente ao dólar continuou pesando e os
custos de insumos registraram novo aumento. Algumas empresas repassaram isso aos
clientes, mas ainda assim a inflação de preços cobrados chegou a um recorde de baixa
de três meses.
Em janeiro, a produção da indústria recuou 0,1 por cento em relação ao mês anterior
segundo dados do IBGE, porém o resultado foi melhor que o esperado.

PMI industrial do Brasil sobe a 49,6 pontos em março, primeira alta em 25
meses
03/04/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Brasil subiu a 49,6
pontos em março, de 46,9 pontos em fevereiro. Essa é a primeira alta em 25 meses,
destacou a Markit, responsável pelo índice, nesta segunda-feira, 3.
A instituição, contudo, ponderou que o PMI da indústria brasileira ainda segue abaixo
dos 50 pontos, o que indica deterioração nas condições operacionais da atividade.
No mês, o movimento ascendente refletiu o crescimento dos volumes de novos pedidos
e de produção, assim como reduções menos intensas nos estoques de compras e no
número de funcionários.
O aumento da produção foi modesto, mas observado em todas as três principais áreas
do setor industrial, com a liderança de bens de consumo. A quantidade de novos
pedidos cresceu ligeiramente em março, após ter se contraído nos 25 meses
anteriores. A alta nas encomendas para exportação foi marginal, segundo a Markit.
Os entrevistados ainda afirmaram que o volume de produção deve aumentar ao longo
do próximo ano, com mais de dois terços das empresas revelando-se otimistas em
relação às perspectivas de negócios.
Os argumentos mencionados pelos participantes da pesquisa para a maior confiança
do desempenho industrial foram: novos projetos em andamento, planos de
investimentos de capital, esperanças de uma recuperação econômica e previsões de
uma demanda mais forte proveniente de clientes do exterior.
A Markit também afirmou que os fabricantes brasileiros continuaram a reduzir suas
reservas de mercadorias como parte de iniciativas contínuas para liberar capital de
giro, tanto nos estoques de pré-produção quanto em produtos finais. Contudo, os
níveis de compra caíram, mas em uma taxa menor que a observada nos meses
anteriores.
Em março, os insumos continuaram encarecendo em razão da desvalorização somada
aos aumentos de preços de mercadorias básicas. Segundo a Markit, algumas empresas
repassaram aos seus clientes parte da carga adicional de custos, resultando em outro
aumento mensal nos preços médios de venda.
Os dados de março ainda indicaram uma capacidade ociosa entre os produtores de
mercadorias. Assim, o número de funcionários diminuiu pelo 25º mês consecutivo,
embora de forma menos acentuada.
“Embora a recuperação da produção industrial seja uma notícia bem-vinda, ainda é
muito cedo para se afirmar que o retorno ao crescimento econômico será sustentado
nos próximos meses. Com os números de funcionários continuando a diminuir, é
provável que, na melhor das hipóteses, a demanda básica seja tímida no curto prazo”,
afirma a economista da Markit Pollyanna de Lima.
Segundo ela, um incentivo que as empresas têm para aumentar mais ainda a produção
é a necessidade de repor os estoques.
BID sugere área de livre comércio na América Latina e Caribe
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sugere, em relatório publicado
neste domingo, 2, um comércio regional mais integrado na América Latina e no Caribe
por meio da criação de uma Área de Livre Comércio da América Latina e Caribe

(LACFTA). O potencial, de acordo com o organismo que vê um “ambiente comercial
global cada vez mais difícil” nessas regiões, é de um único mercado de US$ 5 trilhões,
o que corresponde a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) global.
As informações constam na segunda parte do relatório “Routes to Growth in a New
Trade World (Caminhos para crescer em um novo mundo comercial)”, divulgado hoje
durante a Reunião Anual dos 48 países membros do BID, que acontece em Assunção.
Para o BID, a integração comercial de América Latina e Caribe contribuiria para
aumentar as exportações e estimular as empresas a serem mais produtivas e ainda o
ingresso nas cadeias de abastecimento globais.
Segundo cálculos do BID, as exportações de bens intermediários entre os países
membros poderiam crescer 9% a partir da criação de uma área de livre comércio na
América Latina e Caribe. Além disso, conforme o organismo, a criação da Lacfta é
necessária para harmonizar o que classifica como “confuso aglomerado de 33 áreas
de livre comércio preferencial e 47 conjuntos de regras de origem para produtos
específicos”.
Atenta ainda que a criação da Lacfta é possível desde que sejam evitadas “arquiteturas
complexas” ou ainda a inclusão de questões não comerciais que, no passado,
“frustraram esforços similares”.
“Os esforços para criar um mercado comum no passado foram louváveis, mas, no
final, ambiciosos demais”, destacou o vice-presidente do BID para Setores e
Conhecimento, Santiago Levy, conforme nota à imprensa.
Segundo ele, o BID propõe uma rota de integração “mais simples e mais flexível”,
concentrada em ganhos comerciais e na rede de tratados comerciais preferenciais já
existentes. “Isso é, na verdade, mais fácil de fazer do que muitos formuladores de
políticas poderiam imaginar”, acrescentou Levy.
Um modelo que poderia servir de exemplo para um eventual tratado de integração,
de acordo com o órgão, é a Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Peru, Colômbia e
México.
Temer pode ser cassado e eleito novamente ainda em 2017
03/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Se o TSE decidir cassar a chapa Dilma-Temer e manter os direitos políticos do presidente, ele pode
ser reconduzido ao cargo em eleições indiretas no Congresso

O aguardado julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da cassação da chapa
Dilma-Temer, marcado para começar nesta terça-feira (4), pode causar uma situação
inusitada para o presidente Michel Temer (PMDB). Se os ministros da Corte decidirem
cassar a chapa, mas manter os direitos políticos do presidente, ele pode deixar a
presidência até a realização de novas eleições e depois ser reconduzido ao cargo, ainda
em 2017.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação da chapa, mas tornando apenas
a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) inelegível por oito anos. O relator do caso ministro
Herman Benjamin deve pedir a cassação da chapa com a manutenção da elegibilidade
de ambos. O voto, porém, ainda não foi divulgado.
Ainda há dúvidas sobre como seria uma eleição para a Presidência da República em
caso de cassação da chapa pelo TSE.
Uma parte dos juristas defende, com base no Código Eleitoral, que a eleição deveria
ser direta, uma vez que não haveria vacância no cargo, e sim a anulação do pleito
eleitoral de 2014 que elegeu Dilma e Temer.
Nesse caso, se o Tribunal mantiver os direitos políticos, Temer poderia tentar concorrer
ao posto, mesmo com poucas chances de se eleger. Uma pesquisa Ibope encomendada
pela Confederação Nacional da Indústria divulgada na sexta-feira (31) mostra que a
reprovação ao governo Temer chegou ao pior índice desde que ele assumiu
interinamente a Presidência.
Segundo o levantamento, 79% dos entrevistados disse não confiar em Temer. Se os
ministros resolverem poupar também a ex-presidente Dilma, mantendo a elegibilidade
da petista, ela também poderia disputar as eleições para voltar à Presidência se
quisesse.
A Constituição Federal, porém, prevê que em caso de vacância do cargo de presidente
e vice, a escolha do novo chefe máximo do Executivo será por eleições diretas apenas
nos dois primeiros anos do mandato. Nos dois últimos anos, como é o caso, a
Constituição determina que a eleição seja indireta, pelo Congresso, mesmo sem definir
claramente o rito da escolha.
Em caso de eleição indireta, o presidente Michel Temer poderia ser reconduzido ao
cargo pelos deputados e senadores. Para isso, vai precisar de um bom poder de
negociação e barganha, uma vez que qualquer um pode ser eleito pelo Congresso em
eleições indiretas.
As eleições em caso de cassação via TSE ainda são uma incerteza. No Supremo
Tribunal Federal (STF), há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em
tramitação, proposta pela Procuradoria Geral da União (PGR) para anular os artigos
do Código Eleitoral que falam em eleições indiretas em caso de cassação da chapa. A
PGR argumenta que o Código Eleitoral contraria a Constituição. O relator do caso,
ministro Roberto Barroso, ainda não tomou uma decisão.

2018
A decisão do TSE pode, ainda, impactar em 2018. Se os ministros decidirem manter a
elegibilidade de Dilma, ela pode concorrer a um cargo no Congresso nas próximas
eleições. A própria ex-presidente não descarta essa hipótese. Caso fique inelegível por
oito anos, a ex-presidente ainda vai enfrentar outro problema: a operação Lava Jato.
A ex-presidente é citada nas delações de executivos da Odebrecht, homologada no
início do ano pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Recentemente, o procurador-geral
da República Rodrigo Janot fez uma série de pedidos ao ministro relator do caso na
Suprema Corte, Edson Fachin, que deve tomar uma decisão em abril.

Janot pediu que parte das investigações passe para a primeira instância por se tratar
de pessoas sem prerrogativa de foro – caso de Dilma, por exemplo.
Se Dilma não for eleita em 2018, pode acabar sendo investigada – e até condenada –
pela Justiça comum antes de poder ser eleita para outro cargo, depois de oito anos de
ilegibilidade. Caso consiga um cargo no Congresso, garante prerrogativa de foro e será
investigada no STF, onde os inquéritos são mais lentos.
O próprio presidente Michel Temer (PMDB) não descarta uma tentativa de reeleição
em 2018, segundo conversas nos bastidores de Brasília. Para isso, porém, o presidente
precisa de uma rápida reação na economia e da saída do país da crise.
Caso não seja eleito para nenhum cargo em 2018, Temer também perde a prerrogativa
de foro. O presidente também já foi citado nas delações da Odebrecht. Somente na
primeira delação que veio à público, do ex-diretor Claudio Melo Filho, Temer foi citado
43 vezes.
Temer sanciona lei de terceirização com pouca proteção a trabalhador
03/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer sancionou na noite desta sexta-feira (31) o projeto de lei
que regulamenta a terceirização no país.
A iniciativa foi publicada em edição extra do "Diário Oficial da União" e inclui vetos
parciais
a
três
pontos
da
proposta.
(Diário
da
União:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1000&pagina=1&d
ata=31/03/2017 ).
Um deles é a possibilidade de prorrogação do prazo de até 270 dias de contrato
temporário de trabalho por acordo ou convenção coletiva.
Os outros dois parágrafos foram vetados porque repetem direitos já previstos na
Constituição Federal. Um deles determina que seja incluído na carteira de trabalho e
na Previdência Social a condição de temporário do trabalhador.
O segundo é o que assegura ao trabalhador temporário salário, jornada de trabalho e
proteção previdenciária e contra acidentes equivalentes ao de pessoas que trabalham
na mesma função ou cargo da empresa contratante.
Além disso, ele previa o benefício do pagamento direto do FGTS, férias e décimo
terceiro salário proporcionais a empregados temporários contratados por até trinta
dias.
A ideia inicial era de que o presidente sancionasse a iniciativa aprovada pela Câmara
próximo ao prazo de 12 abril, em um evento no Palácio do Planalto com a presença
de parlamentares e empresários.
Ele, contudo, foi recomendado a antecipá-la para evitar novas pressões e eventuais
retaliações de um grupo de senadores peemedebistas, que pediu em carta ao
presidente para vetar integralmente a proposta.
O principal insatisfeito com a iniciativa é o líder do partido, Renan Calheiros (PMDBAL), que tem feito críticas públicas às propostas econômicas sugeridas pelo Palácio do
Planalto.
Segundo um assessor presidencial, a antecipação também teve como objetivo tentar
blindar a reforma previdenciária de ameaças de represálias de deputados federais, que

também vinham pressionando o presidente a vetar integralmente a proposta da
terceirização.
Com a antecipação da medida, o Palácio do Planalto desistiu de fazer uma medida
provisória para incluir as salvaguardas para os trabalhadores afetados pela
terceirização. A ideia voltou a ser de incluí-las no relatório da reforma trabalhista, cuja
expectativa é de que seja votada no mês que vem.
A equipe econômica pretende incluir pontos como a garantia aos terceirizados dos
mesmos serviços de alimentação, transporte e atendimento médico dos contratados
diretamente e restrições para evitar que as empresas demitam seus funcionários e os
recontratem na sequência como terceirizados.
Ela também deve prever a obrigatoriedade de a "empresa-mãe" fiscalizar se a
terceirizadora está cumprindo suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Esse
ponto é considerado essencial para evitar queda na arrecadação da Previdência Social,
uma das maiores preocupações do Palácio do Planalto com a terceirização.
Pela proposta aprovada, por exemplo, a prestadora de serviços não precisa oferecer o
benefício a seus funcionários, mesmo que exerçam o mesmo cargo. A salvarguarda
que deve ser incluída, no entanto, equipara os benefícios.
A inclusão das mudanças tem como objetivo, além de evitar que o governo seja
acusado de promover a precarização do mercado de trabalho, evitar problemas
jurídicos pela falta de uma regulamentação mais completa da chamada "pejotização",
o que não é feito pelo texto sancionado.
PLANEJAMENTO
Nesta sexta-feira (31), o presidente também efetivou no cargo o ministro Dyogo
Oliveira, que atuava desde maio como interino no Planejamento.
Para tomar a iniciativa, Temer consultou o líder do governo no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), que deixou o posto após a Folha revelar gravação de conversa com o o
ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.
No áudio, o peemedebista sugeriu a Machado que uma "mudança" no governo federal
resultaria em um pacto para "estancar a sangria" representada pela Operação Lava
Jato, que investiga ambos.
Dyogo estava como interino por uma questão política, já que Jucá ainda era
considerado ministro licenciado. Com a pressão da equipe econômica, Temer decidiu
efetivá-lo.
Sancionada por Temer, terceirização ainda deve ser alterada
03/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Lei é alvo de reclamação de sindicatos e deve ficar mais rígida por MP ou
emenda à reforma trabalhista

Protesto contra a reforma da Previdência e a terceirização: pressão dos sindicatos.
Daniel Castellano/Gazeta do Povo

O projeto de lei da terceirização (PL 4302/1998) sancionado pelo presidente Michel
Temer na noite de sexta ainda é um problema para o governo. Apesar de avançar em
pontos que eram considerados importantes, com a regulamentação da terceirização
de qualquer atividade, o texto tem pontos que serão alterados por medida provisória
ou uma emenda na reforma trabalhista.
Um dos problemas é que o governo teme uma queda na arrecadação da Previdência,
já que a nova lei não estipula prazos para a transição do trabalho em carteira para o
terceirizado.
Também há pressão de sindicatos e centrais sindicais para que fique mais forte o
vínculo entre os terceirizados e a empresa contratante – pressão que ocorre
justamente no momento em que o governo negocia as reformas trabalhista e a da
Previdência.
VEJA As principais regras que compõem a lei da terceirização
A expectativa inicial era que alguns desses problemas que começam a aparecer fossem
resolvidos com a “união” do projeto aprovado na Câmara com outro que tramita no
Senado. Mas, por falta de tempo, essa alternativa foi deixada de lado.
O discurso atual é de que a lei será encorpada com “propostas mais benéficas e
salvaguardas para o trabalhador”.
Queda na arrecadação
Uma das dores de cabeça para o governo que surge com a aprovação do projeto é
uma possível queda na arrecadação previdenciária. Essa queda seria possível pela
chamada “pejotização”, ou seja, a transformação de pessoas físicas em pessoas
jurídicas.
Como o texto não impõe limites e prazos para essa transformação, é possível que um
grande número de trabalhadores deixe de atuar com carteira assinada e se tornem
Microempreendedores Individuais (MEI) ou microempresas. No caso do MEI, a
contribuição para a Previdência cairia dos cerca de 11% para apenas 5% do salário
mínimo. A Receita Federal está fazendo contas sobre essa possível queda na
arrecadação.
Para conter o avanço desse problema, especula-se que o governo já trabalha com
algumas opções, como limites para a mudança de regime de trabalho, ou mesmo a
elevação da alíquota da Previdência para os MEIs. Em todos os casos, o governo pode
acabar sofrendo ainda mais resistências do setor empresarial, já que aumentaria a
burocracia e custos com terceirização, amplamente combatida pelas entidades.
Outro problema que surge é a questão do projeto trazer ou não segurança jurídica,
um dos principais argumentos de quem defende o texto. Entidades empresariais como
a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
consideraram que a regulamentação é um avanço nesse sentido.
A nova lei não muda direitos trabalhistas, mas regulamenta a responsabilidade da
empresa contratante e da terceirizada. E é esse o ponto mais questionado por
sindicatos – o texto que está no Senado, por exemplo, teria 50 salvaguardas ao
trabalhador nessa divisão de responsabilidades. Pela lei sancionada, por exemplo, os
benefícios de terceirizados e funcionários contratados não precisam ser iguais. Pelo
texto no Senado, há a equiparação.
Greves
O acirramento da relação com sindicatos e centrais sindicais é outra dor de cabeça
para o governo provocada pela lei aprovada na Câmara. O Planalto vem negociando

outras reformas, como a trabalhista e a da Previdência, que correm o risco de ficarem
travadas enquanto se discute a terceirização.
O assunto engrossou a pauta de uma greve geral, em moldes semelhantes aos do
último dia 15, foi convocada para o dia 28 de abril. A paralisação deve contar com
sindicatos filiados às principais centrais do país, como a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova
Central, entre outras.
Mudanças podem aumentar responsabilidade de quem contrata
A tendência é que o presidente Michel Temer não mexa na possibilidade de as
empresas terceirizarem tanto atividades-meio como atividades-fim em uma possível
MP ou emenda sobre o tema.
Mas é possível que fiquem mais claras as situações e critérios para a terceirização,
com maior responsabilização das empresas contratantes.
O texto sancionado vincula o terceirizado à empresa contratada e diz apenas que a
contratante deve garantir as condições de trabalho (como acesso a refeitório e
fornecimento de segurança). É provável que esse vínculo e as responsabilidades da
contratante sejam reforçados pelos complementos estudados pelo governo.
Em parte, a mudança anteciparia um vínculo que provavelmente seria posteriormente
reconhecido na Justiça. Segundo José Affonso Dallegrave Neto, sócio-fundador do
escritório de advocacia trabalhista Dallegrave Neto, o vínculo com a contratante pode
ser caracterizado caso fique provado que o trabalhador cumpria ordens, horários e
normas internas e não das empresas prestadoras de serviço.
“Se fizer bem certinho, nos modos da lei, o vínculo não deve ser com a contratante,
mas com a prestadora de serviço. Caso, na prática, ocorra o contrário, pode ser
entendido como uma fraude à lei”, explica Dallegrave. “A Justiça do Trabalho vai
continuar considerando o contrato de realidade, ou seja, por mais que o papel diga
uma coisa, vai ser considerado o que acontece na prática, por isso esse vínculo pode
ser caracterizado”, complementa.
Além dos vínculos, outro ponto cuja redação pode ser alterada é a questão da
responsabilidade da empresa contratante em caso de não pagamento de obrigações
trabalhistas e impostos. O texto aprovado determina a responsabilidade subsidiária,
ou seja, primeiro a prestadora de serviço seria acionada na Justiça e só em caso de
não comparecimento é que a contratante precisaria ser responsabilizada.
Esse é o modelo preferido pelas representantes das empresas, mas, segundo
especialistas, não seria o ideal para o trabalhador, que demoraria mais para ter as
demandas atendidas. Portanto, caso opte pela opção de responsabilidade solidária, na
qual o trabalhador pode acionar as duas empresas na Justiça, o governo pode se
indispor com parte dos empresários.
A lei
Veja as principais regras para a terceirização.
Tudo pode ser terceirizado
A lei não deixa claro quais atividades podem ser terceirizadas. Subentende-se, nesse
caso, que seja qualquer uma. Portanto, a terceirização poderá ser aplicada para
qualquer atividade da empresa, sejam elas atividades-meio (de apoio) ou atividadesfim.
Contratante fiscaliza terceirizada
A empresa contratante é quem deve fiscalizar mensalmente se as obrigações
trabalhistas estão sendo cumpridas. Já a empresa prestadora de serviço é obrigada a
fornecer essa comprovação.

Terceirizada contrata e paga
A empresa terceirizada é quem será responsável por contratar, remunerar e dirigir os
trabalhadores.
Contratante oferece condições
A empresa contratante é obrigada a disponibilizar condições adequadas de higiene,
saúde e segurança para o trabalhador terceirizado.
Responsabilidade das empresas
Estabelece a responsabilidade subsidiária, ou seja, em caso de não pagamento dos
direitos trabalhistas, o trabalhador deve acionar judicialmente primeiro a prestadora
de serviço e só caso ela não compareça, a contratante.
Contribuição previdenciária
A contratante é quem recolhe 11% da para a contribuição previdenciária patronal. No
fim, esse percentual é descontado do valor que a empresa de terceirização recebe da
contratante.
Relator da reforma trabalhista apoia sanção do projeto de terceirização
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Relator da Reforma Trabalhista na Comissão Especial da Câmara, o deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN) considerou neste domingo, 2, a sanção do projeto de
terceirização, pelo presidente Michel Temer, “extremamente” importante para o
ambiente negocial do País.
“A sanção da Lei da Terceirização por parte do presidente Temer é extremamente
importante para o ambiente negocial do País. Há mais de 12 milhões de trabalhadores
que vivem em função da terceirização, em função dessa atividade. Isso vai dar
segurança jurídica e previsibilidade a uma importante ação econômica no Brasil, que
hoje está suportada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho”, ressalta
Marinho em vídeo gravado neste domingo.
O deputado considerou ainda que os possíveis ajustes na regulamentação da Lei
poderão ser feitos por meio do relatório, previsto para ser apresentado no próximo dia
12 na Comissão Especial da Reforma Trabalhista.
“Estamos a disposição como relator da Reforma Trabalhista, para que no bojo do nosso
relatório nós possamos abrigar quaisquer atualizações ou modificações necessárias
para aperfeiçoar a Lei”, afirmou o relator.
As declarações do tucano ocorrem no mesmo dia em que o líder do PMDB no Senado,
Renan Calheiros (AL), voltou a recorrer às redes sociais para criticar a iniciativa do
presidente Michel Temer de sancionar a regulamentação da terceirização de forma
irrestrita. Para Renan, a decisão de Temer mostra que o governo continua “errático”.
“E quem não ouve erra sozinho”.
Durante a semana, o peemedebista já havia articulado a redação de uma nota, junto
com integrantes da bancada do PMDB do Senado, em que se colocam contra a sanção
da terceirização.
Autoridade
Líderes da base da Câmara ouvidos pela reportagem consideram, contudo, que a
decisão de Temer em sancionar a lei e não dar ouvidos às críticas de Renan reforça
imagem de “autoridade” e servirá como um “antidoto” para que as investidas do
senador não “contamine” as discussões de outros temas polêmicos, como a reforma
da Previdência.

Em relação à Previdência, a estratégia do governo, nesta próxima semana, é o de
colocar o relator da proposta, deputado Arthur Maia (PPS-BA), em contato direto com
as bancadas do partido da base. A ideia é ampliar as rodadas de debates e não
restringi-las à Comissão Especial, que trata do tema.
Ministro do Trabalho diz não ver perda de direitos na lei da terceirização
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um dia após o presidente Michel Temer ter sancionado o projeto de lei da terceirização
irrestrita, sem salvaguarda para o trabalhador, o ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, disse que não vê na lei perda de direitos dos trabalhadores. “Onde está
escrito que o trabalhador terceirizado vai perder direitos?”, questionou o ministro. Ele
participou do 2º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping da Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping (Alshop), em Punta Del Este, no Uruguai.
De acordo com o ministro, o trabalhador terceirizado terá garantias de seus direitos:
carteira assinada, salário básico estabelecido em convenção coletiva da categoria,
FGTS e 13º salário.
Um dos vetos à lei da terceirização sancionada ontem obrigava o registro na carteira
de trabalho na condição de temporário. O outro assegurava aos temporários direitos
como salário e jornada equivalentes a outros empregados na mesma função ou cargo.
Também assegurava INSS, FGTS e férias proporcionais. Segundo o governo, os vetos
ocorreram porque dispunham sobre direitos trabalhistas já assegurados pela
Constituição.
O ministro disse que a terceirização é um fenômeno global e uma realidade no Brasil.
“Temos 12 milhões de trabalhadores nessa modalidade de contrato, inclusive o poder
público contrata empresas terceirizadas”.
A regulamentação da terceirização, disse o ministro, vem justamente na direção de
um marco regulatório que dê proteção ao trabalhador. De acordo com Nogueira, o
ministério vai agir para evitar a informalidade e a “pejotização” dos trabalhadores.
O ministro disse que o desafio do governo é criar um ambiente de segurança jurídica
para que o empregador não tenha medo de contratar. Hoje o Brasil tem mais de 13
milhões de desempregados e 60 milhões de pessoas que não têm atividade econômica.
“O governo está fazendo a sua parte no sentido de oferecer uma legislação com
segurança jurídica. É nessa direção que estão as reformas.”
Uma das principais demandas dos empresários do setor de comércio e serviços
presentes ao simpósio é a regulamentação do trabalho intermitente. O contrato de
trabalho intermitente permitiria o empregador contratar por curtas jornadas em dias
específicos, nos quais as empresas necessitariam mais de mão de obra,
provavelmente, com um custo menor.
Emerson Destro, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores
(Abad), disse que a regulamentação do trabalho intermitente é muito importante para
o setor de comércio e serviços. De acordo com o ministro, não há um consenso no
Brasil sobre essa questão e é preciso estabelecer uma mesa de conversação a respeito.
Contribuição
O ministro do Trabalho afirmou que defende a contribuição sindical obrigatória tanto
para trabalhadores como empregadores. Essa opinião diverge da do relator da
Reforma Trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), que disse durante sua
apresentação no simpósio que defendia o fim da obrigatoriedade da contribuição.

“Não temos como pensarmos todos da mesma maneira. Estamos conversando”, disse
o ministro. Na sua avaliação, a contribuição sindical deve ser obrigatória porque a
organização sindical tem que ter uma estrutura para poder atuar. Essa opinião é
compartilhada pelo presidente da União Geral dos Trabalhadores e presidente dos
Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah.
Segundo ministro do Trabalho, precisa haver “freios e contrapesos” e o sindicato é um
contrapeso no campo do trabalho. (A repórter viajou a convite da Alshop).
Governo não é responsável por dívida trabalhista de terceirizada
03/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Supremo entendeu que Executivo, Legislativo e Judiciário dos estados e da
União só podem ser responsabilizados se houve falhas na fiscalização
A administração pública não pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas de
terceirizadas contratada por ela, como empresas que fazem a limpeza e a segurança
de órgãos públicos. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quintafeira (30/3).
Por 6 votos a 5, a maioria dos ministros entendeu que os órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário dos estados e da União só podem ser
responsabilizados se forem comprovadas falhas na fiscalização.
Por se tratar de julgamento com repercussão geral, a decisão terá impacto em mais
de 50 mil processos que estavam parados na Justiça e aguardavam decisão da corte.
Para a fixação da tese, os ministros decidiram estudar as propostas apresentadas para
se chegar à redação final, a ser avaliada em outra oportunidade.
Desempate
Ao desempatar a votação, suspensa no dia 15 de fevereiro para aguardar o voto do
sucessor do ministro Teori Zavascki, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a
matéria tratada no caso é um dos mais profícuos contenciosos do Judiciário brasileiro,
devido ao elevado número de casos que envolvem o tema. “Esse julgamento tem
relevância no sentido de estancar uma interminável cadeia tautológica que vem
dificultando o enfrentamento da controvérsia”, afirmou.
Seu voto seguiu a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. Para Moraes, o artigo 71,
parágrafo 1º da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) é “mais do que claro” ao exonerar
o poder público da responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas por
inadimplência da empresa prestadora de serviços.
Em seu entendimento, elastecer a responsabilidade da administração pública na
terceirização “parece ser um convite para que se faça o mesmo em outras dinâmicas
de colaboração com a iniciativa privada, como as concessões públicas”. Alexandre de
Moraes destacou ainda as implicações jurídicas da decisão para um modelo de relação
público-privada mais moderna.
“A consolidação da responsabilidade do estado pelos débitos trabalhistas de terceiro
apresentaria risco de desestímulo de colaboração da iniciativa privada com a
administração pública, estratégia fundamental para a modernização do Estado.”
Voto vencedor
O ministro Luiz Fux, relator do voto vencedor — seguido pela ministra Cármen Lúcia e
pelos ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes —
lembrou, ao votar na sessão de 8 de fevereiro, que a Lei 9.032/1995 introduziu o
parágrafo 2º ao artigo 71 da Lei de Licitações para prever a responsabilidade solidária
do poder público sobre os encargos previdenciários.

“Se quisesse, o legislador teria feito o mesmo em relação aos encargos trabalhistas”,
afirmou. “Se não o fez, é porque entende que a administração pública já afere, no
momento da licitação, a aptidão orçamentária e financeira da empresa contratada.”
O voto da relatora, ministra Rosa Weber, foi no sentido de que cabe à administração
pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato. Para ela,
não se pode exigir dos terceirizados o ônus de provar o descumprimento desse dever
legal por parte da administração pública, beneficiada diretamente pela força de
trabalho.
Decisão do TST
Os ministros julgaram recurso protocolado pela Advocacia-Geral da União contra
decisão do Tribunal Superior do Trabalho para condenar a União a arcar com os
créditos de empregados de prestadoras de serviços terceirizados inadimplentes com
os direitos trabalhistas. A responsabilidade subsidiária está prevista na Súmula 331,
item IV, do TST, que vinha sendo aplicada pelos juízes trabalhistas nos processos em
que se discutiam o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas
empresas.
Na decisão recorrida, o TST entendeu que a chamada culpa in vigilando estaria
evidente com a falta de provas referentes à fiscalização do contrato pela União, decisão
que o tribunal considerou estar em consonância com o definido pelo STF no julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16.
Entretanto, o recurso da Advocacia-Geral ressaltou o posicionamento do Supremo pela
constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.666/1993 (artigo 71, parágrafo 1º),
segundo o qual a contratação de empresas prestadoras de serviços pelo poder público
implica na responsabilidade do contratado em honrar com encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato. Em razão disso, não pode
ser transferida a responsabilidade para a administração pública.
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03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O setor da construção civil elogiou a “coragem” do presidente Michel Temer de
sancionar o projeto que regulamenta a terceirização e espera que a nova Lei contribua
para aquecer a economia brasileira. “Num momento como o que vive o Brasil, é preciso
coragem política para enfrentar problemas e adotar as soluções mais adequadas,
mesmo diante de críticas”, diz José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).
Para ele, a sanção da terceirização terá efeitos positivos sobre a economia. ”O governo
federal tem tomado diversas medidas para que a economia se recupere e torne-se
mais competitiva. Se as tivéssemos tomado no passado, não estaríamos numa
situação tão difícil, com a perda de tantos empregos”.
O presidente Temer sancionou na noite de sexta-feira o projeto de lei que regulamenta
a terceirização no País. A Lei foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União”
e inclui vetos parciais a três pontos da proposta.
Um deles é a possibilidade de prorrogação do prazo de até 270 dias de contrato
temporário de trabalho por acordo ou convenção coletiva. Os outros dois parágrafos
foram vetados porque repetem direitos já previstos na Constituição Federal.
Martins diz que o próximo passo é a aprovação de uma reforma trabalhista para
modernizar a legislação em vigor. “A CLT é uma lei fundamental, mas está defasada
perante o novo cenário das relações de trabalho no Brasil e no mundo.

É preciso avançar nesse campo, preservando os direitos do trabalhador, mas também
respondendo aos novos formatos de relação de trabalho”, afirma. Para ele, a
terceirização, combinada com a reforma trabalhista, criará um novo cenário para o
país, garantindo mais segurança jurídica ao empreendedor e oferecendo ao
trabalhador mais opções de emprego e renda.
Força Sindical faz protesto contra a terceirização em Curitiba
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR

Foto: Felipe Rosa
“Eu quero que o Brasil melhore e que os brasileiros tenham seus direitos”. Esse é o
motivo que levou o trabalhador Djalma Daverny, 48 anos, até a Rua XV de Novembro,
no Centro de Curitiba. Mesmo com a tarde fria, ele e cerca de 300 pessoas separaram
o domingão (2) para protestar contra a Lei da Terceirização sancionada pelo presidente
Michel Temer, na última sexta-feira (31).
De acordo com Nelson Silva de Souza, presidente da Força Sindical, a convocação para
o ato aconteceu por meio das redes sociais como o Facebook, onde a página do
movimento “Todos Contra o Fim da Aposentadoria” já possui mais de 440 mil
seguidores.
“Fizemos a convocação logo após a lei ter sido sancionada porque foi uma traição aos
trabalhadores, já que esperávamos que ele chamasse as centrais sindicais pra discutir
a questão. Agora, sancionou de maneira irrestrita a lei, tirando do trabalhador o direito
da aposentadoria, 13º salário, férias, fundo de garantia e até carteira assinada”,
afirmou.

Para Sérgio Butka, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, a lei
aprovada pelo presidente é inaceitável. “Liberar a terceirização de forma
indiscriminada vai precarizar a situação dos trabalhadores e da economia do país, já
que os números provam que terceirizados ganham menos e têm direitos reduzidos. É
uma vergonha o empenho do governo para acabar com os direitos trabalhistas,
situação que não vai ter efeito nenhum na economia”, afirma.
Assim como ele, o estudante de Engenharia da Computação Leandro Alves dos Santos,
30, também é contrário à lei e saiu de casa para lutar pelos direitos que deseja receber
após a formatura.

“Essa ação do governo não teve apoio popular e só retira os direitos da população
trabalhadora. Eu acompanhei todas as manifestações antes dessa e continuarei
protestando”, promete. “Eu podia estar em casa, mas me preocupo com os filhos do
meu filho e com os filhos de todos os brasileiros, que estão perdendo os direitos
conquistados até aqui”, completou o fotógrafo Hailton Lima, 52.
Novas manifestações
Diversas centrais sindicais e outros movimentos já prometeram entrar em contato com
o Fórum Paranaense de Combate à Terceirização para pedir um recurso alegando a
inconstitucionalidade da nova lei. Além disso, Nelson adianta que novas manifestações
devem acontecer em todo o país. “Esse é apenas o começo, pois vamos fazer grandes
assembleias e greves nas empresas e fábricas preparando para a greve geral que deve
acontecer dia 28 de abril. O povo está muito revoltado”, pontuou.
Desemprego fica em 13,2% no trimestre terminado em fevereiro e atinge
13,5 milhões
03/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Essa é a maior taxa da série do indicador, iniciada em 2012. Em 3 anos,
número de desempregados mais que dobrou no país.
O desemprego subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro, segundo dados
divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. A alta em relação ao trimestre anterior
é de 1,3 ponto percentual e de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre
do ano passado. De acordo com o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série
histórica, iniciada em 2012.
No trimestre de dezembro a fevereiro, o Brasil tinha 13,5 milhões de desempregados
– crescimento de 11,7% (1,4 milhão de pessoas a mais) frente ao trimestre encerrado
em novembro de 2016 e 30,6% (mais 3,2 milhões de pessoas em busca de trabalho)
em relação a igual trimestre de 2016.
Segundo o IBGE, a menor desocupação foi registrada no trimestre encerrado em
fevereiro de 2014, quando havia 6,6 milhões de desempregados, ou seja, esse número
mais que dobrou em três anos.
“Essa taxa poderia ser ainda maior se não tivesse o mês de dezembro incluído neste
trimestre. É um mês que tem característica de menor taxa de desocupação”, afirmou
o Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.
“Embora o cenário seja desfavorável, com desocupação recorde, você observa que no
mesmo período do ano passado o aumento da taxa foi maior. Ou seja, o avanço da
taxa foi menor agora. Há uma desaceleração do contingente de desocupados”,
acrescentou.
Já a população ocupada também bateu recorde – é o menor da série histórica. No
trimestre encerrado em fevereiro, eram 89,3 milhões de pessoas no mercado de
trabalho. O recuo se deu tanto em relação ao trimestre terminado em novembro de
2016 (-1%, ou 864 mil a menos) como ao mesmo trimestre do ano passado (-2%, ou
1,8 milhão a menos).
Desse total, 33,7 milhões de pessoas que estavam empregadas no setor privado
tinham carteira de trabalho assinada. Esse número recuou tanto frente ao trimestre
de setembro a novembro de 2016 (-1,0% ou 337 mil pessoas) quanto ao mesmo
trimestre de 2016 (-3,3%, ou 1,1 milhão de pessoas). Segundo o IBGE, o pico de
trabalhadores com carteira assinada foi registrado no trimestre encerrado em junho
de 2014 – 33,9 milhões de trabalhadores.

Os empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada (10,3 milhões de
pessoas) ficaram estáveis em relação ao trimestre anterior e cresceu 5,5% (ou mais
531 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2016.
O número de trabalhadores por conta própria (22,2 milhões de pessoas) ficou estável
na comparação com o trimestre anterior e recuou (-4,8%, ou 1,1 mil pessoas a menos)
em relação ao mesmo trimestre de 2016.
“No primeiro momento da crise, você teve uma migração dos postos de carteira
assinada para o trabalho por conta própria. Agora você observa uma queda nos dois
postos”, diz Azeredo.
Já a categoria dos trabalhadores domésticos, estimada em 6 milhões de pessoas, se
manteve estável em ambos os trimestres comparativos, segundo o IBGE.
Nível de ocupação
O nível da ocupação (indicador que mede o percentual de pessoas ocupadas na
população em idade de trabalhar) foi estimado em 53,4% no trimestre de dezembro
de 2016 a fevereiro de 2017, apresentando queda de 0,7 frente ao trimestre de
setembro a novembro de 2016, (54,1%). Em relação a igual trimestre do ano anterior,
caiu de 55,1% para 53,4%. Foi o menor nível da série histórica iniciada em 2012.
O pesquisador destacou que, na comparação anual, a população em idade de trabalhar
aumentou em 2,1 milhão de pessoas, mas isso não se refletiu no mercado de trabalho.
“Com esse crescimento, o esperado seria o número da ocupação também aumentar.
Mas ele diminuiu quase na mesma proporção, já que 1,8 milhão de pessoas ficaram
desocupadas”, disse.
Rendimento
O rendimento médio foi estimado em R$ 2.068 no trimestre de dezembro de 2016 a
fevereiro de 2017, mantendo estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.049) e
em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.037).
Houve crescimento apenas para os empregados no setor público: 3,2% em relação ao
trimestre anterior (setembro a novembro de 2016) e 5,1% em relação ao mesmo
trimestre de 2016. Nas demais posições de ocupação, como trabalhadores do setor
privado e por conta própria, houve estabilidade em ambos os períodos analisados,
segundo o IBGE.
Por setores e atividades
Desde o início da crise, a indústria perdeu 1,7 milhão de postos de trabalho. Segundo
Azeredo, a maior taxa de desocupação no setor foi registrada no trimestre anterior e
houve pequeno aumento da ocupação entre o trimestre encerrado em novembro e o
encerrado em fevereiro.
Mas, o nível ainda é muito baixo. “A indústria, com certeza, foi o grupamento que mais
sofreu com a crise”, disse.
Em fevereiro de 2014, havia 13 milhões de trabalhadores na indústria. Em fevereiro
de 2015, eram 13,2 milhões. Agora são 11,3 milhões.
Segundo o IBGE, agricultura (8,8 milhões) e construção (6,9 milhões) registraram o
menor número de ocupados desde 2012. Em fevereiro de 2014, pico de contratação
no setor da construção, eram 8 milhões de trabalhadores.
No sentido inverso, alojamento e alimentação atingiu o maior contingente de ocupados
(5 milhões) desde o início da pesquisa.

Caged
De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), em fevereiro as contratações superaram as demissões em 35.612 vagas. Foi
a primeira vez em 22 meses que o país registrou abertura de postos de trabalho.
A criação das vagas de emprego é resultado de 1.250.831 admissões e de 1.215.219
demissões em fevereiro. No acumulado do primeiro bimestre de 2017, porém, o país
registra fechamento de 5.475 postos de trabalho.
Sondagens empresariais da FGV mostram avanço na confiança
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O empresário brasileiro está mais otimista nesse primeiro trimestre de 2017. As três
sondagens empresariais da Fundação Getulio Vargas – Comércio, Serviços e Indústria
– mostraram avanço na confiança, ainda calcado nas expectativas, mas com melhora
também nas avaliações sobre a situação atual, apontou o economista Silvio Sales,
consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 4,4 pontos na passagem de fevereiro
para março, para 85,3 pontos, o maior nível desde dezembro de 2014. O Índice de
Confiança do Comércio (Icom) cresceu 3,1 pontos em março, para 85,6 pontos,
também o maior patamar desde dezembro de 2014. O Índice de Confiança da Indústria
(ICI) aumentou 2,9 pontos em março, para 90,7 pontos, melhor resultado desde maio
de 2014.
“De uma maneira geral, as sondagens empresariais estão na mesma linha. São as
expectativas que sustentam essa melhora na confiança, mas tem um sinal positivo
também do momento atual. Embora ainda esteja abaixo dos 100 pontos (considerado
nível neutro), o resultado pode ser considerado como um nível de pessimismo
moderado, considerando a série histórica”, contou Sales.
No setor de serviços, 11 das 13 principais atividades pesquisadas tiveram aumento na
confiança. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,9 ponto, para 74,4 pontos,
enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) avançou 7,9 pontos, para 96,4 pontos. A
melhora foi puxada pela percepção mais favorável da Situação Atual dos Negócios e
da Demanda Prevista. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor
de serviços teve ligeiro aumento de 0,1 ponto porcentual em março, para 82,2%.
No Comércio, a alta da confiança foi puxada, sobretudo, pela melhora das
expectativas. O Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 4,1 pontos, para 95,6
pontos, e o Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 1,8 ponto, para 76,1 pontos. O
indicador registrou maior otimismo com as vendas nos três meses seguintes e com a
situação atual dos negócios.
Confiança do comércio sobe ao maior patamar desde 2014
03/04/2017 – Fonte: GS Notícias
São Paulo - O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil apresentou melhora
em março pela quarta vez seguida e chegou ao melhor nível desde o final de 2014,
com expectativas de manutenção dessa tendência.
Os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostraram que o Icom
atingiu 85,6 pontos, após subir 3,1 pontos neste mês. Esse é o melhor nível desde
dezembro de 2014. "Notícias favoráveis como a recuperação gradual da confiança do
consumidor, perspectivas de redução de juros reais e a liberação de recursos do FGTS
podem contribuir para a continuidade desta tendência", diz o superintendente de
estatísticas públicas da FGV/IBRE, Aloisio Campelo, em nota.

Porém, ele destaca que os riscos ainda são grandes diante da ainda elevada incerteza
econômica. A leitura do Icom teve como principal responsável o avanço de 4,1 pontos
do Índice de Expectativas (IE-COM), indo a 95,6 pontos. O Índice de Situação Atual
(ISA-COM) avançou 1,8 ponto, chegando a 76,1 pontos, com melhora do indicador de
satisfação com a situação atual dos negócios.
Outros números
A alta em março é a quarta consecutiva e se dá após o resultado do IBGE, que apontou
retração de 0,7% no faturamento do varejo em janeiro, ante dezembro.
Apesar do resultado negativo na análise nacional, o resultado no recorte do Estado de
São Paulo, reportado pela Associação Comercial apontou um faturamento real de R$
48,4 bilhões, no estado, alta de 4,2% na comparação com janeiro de 2016, cerca de
R$ 2 bilhões acima do valor apurado no ano passado.
Foi o quarto melhor resultado para o mês de janeiro desde o início da série histórica,
em 2008. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou alta de 0,8%.
Das nove atividades, seis mostraram alta em seu faturamento real em janeiro:
concessionárias de veículos (19,5%), farmácias e perfumarias (16,0%), autopeças e
acessórios (15,4%), materiais de construção (9,1%), lojas de móveis e decoração
(7,0%) e outras atividades (6,9%).
Entre os destaques negativos estão as lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas
de departamentos (-9,2%), lojas de vestuário, tecidos e calçados (-5,2%) e
supermercados (-0,8%), resultando impacto negativo de 1,5 p.p. para o comércio
varejista no estado.
Reforma da Previdência Social será debatida em nova audiência pública na
terça-feira (4)
03/04/2017 – Fonte: ALEP

Deputados Marcio Pacheco (PPL) e Evandro Araújo (PSC). / Foto: Pedro de
Oliveira/Alep
Por iniciativa dos deputados Evandro Araújo (PSC) e Marcio Pacheco (PPL), a reforma
da Previdência Social voltará a ser debatida na Assembleia Legislativa do Paraná. Na
manhã de terça-feira (4), a partir das 10 horas, lideranças sindicais e representantes
de diversas entidades estarão presentes para debater, do ponto de vista jurídico e
técnico, a PEC 287/2016, proposta pelo governo federal.
“Esse assunto mexe com a vida de todos os brasileiros e interessa a todos os
trabalhadores, sejam da iniciativa privada, da área rural, autônomos ou do serviço
público”, comenta Evandro Araújo.
Um dos convidados é o advogado Daisson Portanova, de Porto Alegre, representante
do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário junto ao Tribunal Regional Federal
da 4ª Região no Fórum Institucional Previdenciário.

Ele é professor em cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário e membro da
Academia Nacional de Seguro e Previdência. Foi membro da Comissão Especial de
Seguridade Social do Conselho Federal da OAB e presidiu a Comissão de Previdência
Social da OAB/RS.
“Além de promover uma grande audiência para debater os aspectos técnicos e
jurídicos com especialistas, vamos mostrar a força do nosso posicionamento
contrário”, explicou por sua vez o deputado Marcio Pacheco.
Deputados, senadores e líderes sindicais protestam contra a reforma da
Previdência Social
03/04/2017 – Fonte: ALEP
Deputados, senadores e líderes sindicais protestam contra a reforma da Previdência
Social

Debate sobre a reforma da Previdência movimentou a Alep na manhã desta sextafeira (31). / Foto: Pedro de Oliveira/Alep
Deputados, senadores e líderes sindicais se reuniram na Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) nesta sexta-feira (31) para debater a proposta de reforma da
Previdência Social, que tramita em Brasília. As alterações previstas na PEC nº
287/2016 impactam diretamente nas regras para aposentadoria de milhares de
trabalhadores. Centenas de pessoas lotaram o Plenário do Legislativo estadual para
acompanhar as discussões.
Segundo o deputado estadual Requião Filho (PMDB), um dos proponentes da audiência
pública, os debates promovidos em todo o país dão a oportunidade para que os
brasileiros conheçam realmente o que está sendo proposto pelo governo federal. “Esse
é um assunto que afeta a todos os brasileiros. Precisamos trabalhar com fatos e não
com versões e são muitas as versões apresentadas sobre esse assunto. Hoje estamos
apresentando fatos para que o povo do Paraná saiba o que está de fato acontecendo”.
Um dos convidados para debater o tema foi o senador Roberto Requião (PMDB-PR),
que garantiu que a proposta de reforma, da forma como está, não será aprovada no
Senado Federal. “O que se pretende não é uma reforma, é uma deformação. No
Congresso Nacional essa proposta não passa mais.
O governo vai ter que recuar. Não tem mais como sustentar essa bobagem que
prejudica os trabalhadores brasileiros. Não é hora de reforma. Nós estamos em
recessão. É hora de estimularmos a criação de trabalho. No mundo inteiro as crises
foram enfrentadas com grandes investimentos públicos. Nós estamos na contramão
de tudo”, emendou.
Quem também participou da audiência pública foi a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR),
que explicou que o financiamento da Previdência Social não é feito apenas com a
contribuição patronal e dos empregados.
Outras contribuições também compõem o orçamento da Seguridade Social e têm
garantido um superávit no conjunto dos últimos anos. “Além da Desvinculação das
Receitas da União (DRU), o que o governo está computando para aumentar esse déficit

ou dizer que tem déficit é a previdência própria dos servidores públicos. Você não pode
pôr na seguridade o custo da previdência própria. São quase R$ 90 bilhões. Aí é óbvio
que vai ter resultado negativo. O governo está manipulando números para tentar
justificar uma reforma que vai fazer mal às pessoas e ao Brasil”, completou.
Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a PEC inviabilizaria a aposentadoria para a maioria
dos trabalhadores. “Essa reforma é cruel, é desumana. Essa reforma é para ninguém
se aposentar. O governo só recolhe, você vai desanimando e vai para um fundo de
pensão privado para fortalecer o sistema financeiro. O povo brasileiro não é idiota e
está percebendo o que está acontecendo. Audiências como está estão acontecendo no
país inteiro e são fundamentais porque estão esclarecendo a população”.
Segundo o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, as regras para
aposentadoria precisam evoluir junto com a sociedade em benefício do trabalhador, e
não retirando direitos. “A proposta é equivocada na forma e no conteúdo. Na forma,
porque não dialogou com ninguém. Nós estávamos fazendo um diálogo que tinha o
objetivo de encontrar alternativas de sustentabilidade para a Previdência Social.
Nós temos absoluta clareza de que existem desafios a serem enfrentados. Mas esses
desafios precisam ser enfrentados no diálogo com os trabalhadores, com as centrais
sindicais, com os aposentados e com o próprio governo. Nós defendemos que haja
mudanças por um simples motivo: a sociedade evolui e as regras precisam evoluir
juntamente com sociedade, mas precisam evoluir para melhor, e não para destruir o
sistema”.
Durante o debate, também usaram a palavra o deputado estadual Tadeu Veneri (PT),
o deputado federal Aliel Machado (REDE-PR), o arcebispo de Curitiba Dom José Antonio
Peruzzo, representantes sindicais e da Frente das Entidades das Carreiras Públicas do
Paraná.
Novo debate – O tema da reforma previdenciária no Brasil voltará a ser debatido em
outra audiência pública na Assembleia Legislativa na próxima terça-feira (4), a partir
das 10 horas, no Plenarinho da Casa.
De acordo com os deputados Evandro Araújo (PSC) e Marcio Pacheco (PPL),
proponentes do evento, a ideia é aprimorar o debate, dirimir dúvidas e expor para a
população quais serão as mudanças impostas pelo Projeto de Emenda Constitucional
287/2016, demonstrando os seus reflexos para os trabalhadores contribuintes dos
diversos regimes previdenciários.
Regra de transição mais longa deve forçar nova reforma da Previdência
03/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Congresso quer alongar o caminho para a “nova” aposentadoria. Desafio é
criar fórmula justa para o trabalhador sem inviabilizar o sistema

O Congresso provavelmente vai alterar o regime que o governo propôs para a
transição rumo à idade mínima de 65 anos para aposentadoria. O desafio será
encontrar uma fórmula que seja mais justa para os trabalhadores e que, ao mesmo
tempo, ajude a melhorar as contas do sistema.

É o regime de transição que vai definir quando a nova legislação terá impacto mais
forte sobre o balanço de receitas e despesas da Previdência. Quanto mais longa for a
“ponte” entre as regras atuais e as novas, mais tempo vai demorar para a reforma
fazer efeito. E maior será a chance de que um próximo governo tenha de voltar ao
tema.
Pela proposta de Michel Temer, que estabelece um período de transição de 15 anos
para homens e 20 para mulheres, a idade mínima de 65 começa a valer de fato apenas
na década de 2030. Mas há deputados e partidos propondo fórmulas que empurram
esse prazo para depois de 2040, 2050 ou até 2060.
As emendas mais radicais à PEC 287 livram todos os atuais trabalhadores de cumprir
a idade mínima, deixando o ônus para as pessoas que ainda vão entrar no mercado
de trabalho – e prolongando por décadas a situação crítica da Previdência.
No cálculo que compara as contribuições previdenciárias de trabalhadores e empresas
com os benefícios pagos a aposentados e pensionistas, o déficit do sistema alcançou
R$ 305 bilhões em 2016, ou 4,9% do PIB. O número inclui o INSS e os regimes
próprios de servidores federais, estaduais e municipais.
O governo admite que a reforma não levará esse balanço para o azul, mas diz que ela
vai frear o crescimento do déficit. Enquanto isso não ocorre, a cada ano aumenta o
volume de recursos deslocados de outras áreas do Orçamento para pagar
aposentadorias e pensões.
“É possível suavizar, mas não dá para colocar muita gente na faixa de transição. Isso
jogaria os efeitos da reforma lá na frente. Há que se ter um mínimo de senso de
responsabilidade”, diz o especialista em Previdência Paulo Tafner, professor da
Universidade Cândido Mendes.
Calibragem
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tenta evitar mudanças no regime de
transição, que segundo ele tornariam a reforma “ineficiente e inócua”. Mas o Planalto
já admite ceder.
Até defensores da reforma criticam o corte “seco” do texto original da reforma, que
cria uma distinção muito grande entre pessoas de idades parecidas e tende a motivar
os prejudicados a buscar igualdade na Justiça.
O relator da proposta na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), e partidos da base aliada têm
defendido uma “calibragem” para suavizar as mudanças. Em uma espécie de ultimato,
o PSDB avisou que não apoiará a reforma se o governo não mudar quatro pontos,
dentre eles a transição.
Maia encomendou à equipe econômica simulações para avaliar o impacto de mudanças
na regra. Consultorias e agências de classificação de risco que acompanham as contas
públicas estão monitorando a questão.
Um diretor da Fitch Ratings declarou recentemente que apenas passar a reforma “não
quer dizer nada” e que o importante é saber o quanto ela será “diluída” – o que
depende muito da fórmula de transição.
CORTE SECO
A proposta do governo inclui no regime de transição mulheres com pelo menos 45
anos de idade e homens com 50 ou mais. Todos os demais trabalhadores ficam
submetidos à idade mínima de 65 anos.

Exemplo: um homem com 50 anos que precisava contribuir por mais quatro para se
aposentar terá de cumprir um adicional de 50%, ou seja, dois anos, adiando a
aposentadoria para os 56. Mas um profissional com 49 anos terá de trabalhar até os
65.
ALTERNATIVA
Segundo o deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR), ex-ministro da Previdência, uma
alternativa que ganhou força é elevar o “pedágio” de quem já está no regime de
transição e incluir nesse regime trabalhadores que estavam abaixo da linha de corte.
Assim, um homem com 49 anos, hoje excluído da transição, não precisaria trabalhar
por mais 16 anos, e sim um pouco menos. Por outro lado, aquele que, na transição,
contribuiria por mais seis ou sete anos terá de fazer uma “hora extra” um pouco maior.
FÓRMULAS
Conheça algumas propostas dos deputados para a regra de transição:
Domingos Neto (PSD-CE)
Iguala requisitos para homens e mulheres. Todos com 45 anos ou mais obedecem à
regra de transição.
Paulo Pereira da Silva (SD-SP)
Idade mínima de 58 anos para mulheres e 60 para homens, e apenas para quem
entrar no mercado de trabalho após a reforma. Todos os atuais segurados da
Previdência entram na regra de transição, cumprindo um prazo adicional (“pedágio”)
de 30% sobre o tempo de contribuição que faltava para se aposentar pelas regras
atuais. Se faltavam cinco anos, o profissional contribuirá por 1,5 ano a mais.
Flávia Morais (PDT-GO)
Idade mínima de 65 anos para quem começar a trabalhar após a reforma. Para atuais
segurados, pedágio de 50%.
PPS (sete deputados)
Idade mínima de 65 anos para quem nasceu de 1993 em diante. Para os demais, regra
de transição em que quanto mais velho o trabalhador, menor a idade de
aposentadoria. Homens que nasceram em 1962 ou antes poderão se aposentar aos
58 anos e mulheres, aos 54. Na outra ponta, as mulheres que nasceram entre 1990 e
1992 terão de trabalhar até os 64 anos e homens, até 64 anos e 8 meses.
Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres que contribuíram à Previdência por
menos de dez e cinco anos, respectivamente. Os demais cumprirão diferentes tempos
adicionais, de 20% a 60%. O menor pedágio será para homens que tenham 30 anos
ou mais de contribuição e mulheres que somem ao menos 25.
Economia brasileira retrocede 0,26%
03/04/2017 – Fonte: GS Notícias
A atividade econômica do Brasil iniciou 2017 com um ritmo maior de contração do que
o esperado, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados na sexta-feira passada
(31), em um sinal de que recuperação da economia após dois anos de recessão ainda
enfrenta obstáculos.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do
Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,26% em janeiro na comparação com dezembro
do ano passado, em dado dessazonalizado.

No último mês de 2016, o IBC-Br havia apresentado queda de 0,32% na comparação
mensal, de acordo com dados revisados pela autoridade monetária brasileira após
queda de 0,26% divulgada anteriormente.
Na comparação com mesmo mês de 2016, o IBC-Br caiu 2,53%. No acumulado em 12
meses até janeiro, houve queda de 4,40%, sempre em números dessazonalizados.
O resultado do IBC-Br reflete leituras fracas sobre a atividade econômica no início do
ano. Em janeiro, a produção da indústria teve recuo de 0,1% em relação ao mês
anterior, ainda que num resultado melhor do que o esperado.
Já as vendas no varejo surpreenderam e caíram 0,7% em janeiro, contra expectativa
de alta, enquanto o volume de vendas no setor de serviços recuou 2,2%.
Recessão longa
A economia brasileira aprofundou a crise e encolheu 0,9% no último trimestre de 2016,
de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano
como um todo, a retração foi de 3,6%, marcando a recessão mais longa do Brasil.
O setor da economia que sofreu a maior queda no ano passado foi a agropecuária,
com contração de 6,6%. Na indústria, a queda foi de 3,8%. Segundo o IBGE, o
segmento de serviços recuou 2,7%.
O desempenho negativo da agropecuária no ano passado deveu-se ao desempenho
da agricultura. Na indústria, houve queda de 5,2% na construção e de 2,9% na
indústria extrativa mineral. Os resultados foram positivos nas atividades de
eletricidade e gás, esgoto e limpeza urbana, com crescimento de 4,7%.
Com a inflação desacelerando e a retomada econômica em ritmo lento, o cenário
permanece propício para a autoridade monetária intensificar o corte da taxa básica de
juros, atualmente em 12,25% ao ano, após redução total de dois pontos percentuais
nas reuniões de Comitê de Política Monetária (Copom).
No próximo encontro dos diretores do BC, que deverá ocorrer ainda neste mês, a
expectativa é de que o ritmo de corte aumente para 1 ponto percentual, contra 0,75
ponto percentual na última reunião.
Na pesquisa Focus do BC da semana passada, junto a uma centena de economistas,
a expectativa é de um crescimento do PIB de 0,47%, acelerando a 2,5% em 2018.
O IBC-Br incorpora projeções para a produção no setor de serviços, indústria e
agropecuária, bem como o impacto dos impostos sobre os produtos.
Novas regras para o crédito rotativo começam a valer nesta segunda
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
As novas condições do crédito rotativo, que limitam o uso da modalidade em até 30
dias, começam a valer a partir de amanhã, 3. Definidas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) em janeiro, as regras visam a reduzir os juros cobrados ao obrigarem
a migração para opções de financiamento menos onerosas como, por exemplo, o
parcelado, e fazem parte da agenda de reformas microeconômicas do governo de
Michel Temer.
Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal já
anunciaram as novas condições do crédito rotativo ao longo dos cerca de três meses
que tiveram para se adaptarem às regras divulgadas em janeiro.

Na prática, os consumidores não poderão mais pagar apenas parte do valor da fatura
mensal do seu cartão de crédito. Com as novas regras, após 30 dias no rotativo, terão
de fazer o pagamento integral ou parcelar a dívida em parcelas fixas e juros mais
baixos.
No BB, primeiro a antecipar as regras do rotativo ao promover a redução de 4 pontos
porcentuais nos juros da modalidade em janeiro, as novas taxas variam de 1,92% a
9,79% ao mês para o rotativo e 1,91% a 9,38% para o parcelado.
O parcelamento da fatura será feito em até 24 meses. Já no Bradesco, os clientes
poderão parcelar a fatura depois de efetuarem o pagamento de 15% do saldo, em no
máximo 12 vezes. O banco espera que os clientes que utilizam o rotativo passem a
pagar, de imediato, 33% menos do que no modelo anterior.
O Itaú Unibanco também reduziu a taxa do rotativo, em média em 4 p.p. e vai parcelar
as faturas em até 24 parcelas fixas. Clientes que utilizarem o rotativo com histórico
de pontualidade terão juros de 1,99% a 9,90% ao mês.
O Santander vai parcelar o saldo do rotativo de quatro a 18 vezes, com juros de 2,99%
a 9,99% ao mês, conforme o perfil e as necessidades financeiras do cliente. Na Caixa,
as taxas incidentes nas opções de parcelamento variam de 3,30% ao mês a 9,90% ao
mês e o parcelamento será feito entre quatro e 24 meses.
Redução. Consideradas as mais elevadas do sistema financeiro nacional, as taxas
cobradas no crédito rotativo deram uma trégua em fevereiro e reduziram-se em 5,2
pontos porcentuais na comparação com janeiro, para 481,5% ao ano, conforme dados
divulgados na semana passada pelo Banco Central.
No entanto, no crédito parcelado, opção menos onerosa para o financiamento da fatura
a partir deste mês, o juro foi na contramão e subiu, segundo o regulador, 1,6 ponto
porcentual de janeiro para fevereiro, avançando de 161,9% ao ano para 163,5% ao
ano.
A expectativa do governo e do setor de cartões é que, com as novas regras do crédito
rotativo, os juros cobrados aos consumidores caiam pela metade, contribuindo, no
futuro, para a redução da inadimplência.
Do lado dos bancos, a mudança nas regras do crédito rotativo deve pesar em termos
de margem em um primeiro momento. No entanto, executivos acreditam que, à
medida que reduza a inadimplência, o impacto para o sistema tende a ser minimizado,
concedendo uma nova dinâmica entre receitas e perdas do setor.
Ao final de dezembro último, o rotativo totalizava R$ 38 bilhões, respondendo por
2,4% da carteira de crédito à pessoa física, segundo a Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) com base nos dados do Banco
Central. Essa fatia, porém, diminuiu uma vez que em dezembro de 2008 estava em
3,4%. Além disso, o tempo de permanência no rotativo, de acordo com a Abecs, gira
em torno de 17 dias.
No ano passado, o volume de transações com cartões de crédito e débito atingiu R$
1,14 trilhão, montante 6,3% superior ao registrado em 2015, conforme números da
Abecs.
A modalidade crédito respondeu por mais R$ 703 bilhões, aumento de 4%, na mesma
base de comparação. A expectativa da Abecs é que em 2017 o total de transações
alcance R$ 1,22 trilhão, acelerando a taxa de crescimento para 6,5% em relação a
2016, sendo R$ 740 bilhões nos cartões de crédito e R$ 480 bilhões no débito.

TLP permitirá que política monetária tenha mais potência, diz BNDES
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A nova Taxa de Longo Prazo (TLP), que será criada para substituir a Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos firmados a partir de janeiro próximo com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dará maior potência à
política monetária, afirmou nesta sexta-feira, 31, a presidente da instituição de
fomento, Maria Silvia Bastos Marques.
“Essa mudança estrutural permitirá que, daqui para frente, a política monetária tenha
mais potência”, disse Maria Silvia, em entrevista coletiva para detalhar as mudanças.
Com a taxa básica de juros, a Selic, afetando parcela maior do crédito total, apertos
monetários promovidos pelo Banco Central (BC) serão menos custosos, segundo a
executiva. “Se tivéssemos feito essa mudança há 10 anos, possivelmente não teríamos
13 milhões de desempregados”, afirmou Maria Silvia.
A presidente do BNDES demonstrou confiança de que as mudanças não afastarão a
demanda de empresas por crédito para investimento. “A mudança não vai inibir o
empresário. O que viabiliza um projeto é o retorno, não o crédito subsidiado”, disse
Maria Silvia.
Mudança nos juros não aumenta custo de empréstimo, afirma BNDES
03/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, afirmou nesta sexta (31) que a
mudança na taxa de juros de longo prazo do banco não representa necessariamente
aumento no custo dos empréstimos. Segundo ela, a nova taxa vai garantir maior
previsibilidade para os contratos de financiamento do banco. A mudança na taxa foi
anunciada na manhã desta sexta pelo governo.
A partir de 2018, a TJLP (taxa de juros de longo prazo, que é calculada pelo Conselho
Monetário Nacional) será substituída pela TLP, uma taxa baseada em títulos emitidos
pelo governo. Marques argumentou que, à medida em que a economia se estabilize,
a tendência é que os juros pagos pelos títulos do governo caiam, levando à redução
da TLP.
"Quem disse que os juros de mercado vão subir? Você está apostando que o país não
vai dar certo", respondeu ela, quando questionada sobre a mudança para juros de
mercado, geralmente mais caros do que os praticados pelo banco. A partir de 2018,
os novos financiamentos serão precificados pelo juro da NTN-B de cinco anos (o título
federal de prazo mais curto) no mês anterior à assinatura do contrato e corrigidos pela
inflação oficial, o IPCA.
No primeiro ano, será aplicado um fator redutor na NTN-B, para que o custo do
empréstimo seja equivalente à TJLP, hoje em 7% ao ano. Considerando os valores
atuais -TJLP a 7%, NTN-B a 5% e projeção de inflação a 4%- o financiamento sairia a
IPCA mais 3% (resultado da multiplicação da NTN-B por um fator de convergência de
0,6, para que a soma seja o valor da TJLP).
Caso a inflação seja de 6%, por exemplo, a taxa de convergência será de 0,5%, para
chegar aos mesmos 3% finais -sempre considerando os valores atuais da TJLP e da
NTN-B. O contrato de empréstimo manterá as mesmas condições até o final de sua
vigência, sendo corrigido apenas pela inflação.
O fator de convergência sobe ano a ano até que, em 2021, ao fim do período de
transição, os financiamentos sejam precificados pelo valor integral da NTN-B mais o
IPCA. "Representa uma grande redução da incerteza, porque a TJLP é definida de

forma quase discricionária, por um conjunto de pessoas e não tem uma regra para ser
seguida à risca", disse Marques.
O banco espera fechar os primeiros financiamentos com as novas regras no primeiro
trimestre de 2018. Segundo Marques, com taxas mais transparentes em seus
empréstimos, o BNDES pode começar a securitizar créditos, isto é, vender parte da
carteira para fundos, levantando assim recursos para o próprio banco.
A TJLP continuará existindo para os contratos já assinados com o banco. Hoje, há um
estoque de R$ 512 bilhões em operações já contratadas e R$ 152 bilhões em
operações já aprovadas que permanecem indexadas a essa taxa.
Mercado reduz previsão e passa a ver Selic a 8,75% neste ano, mostra Focus
03/04/2017 – Fonte: G1/Jornal Extra
Os economistas de instituições financeiras reduziram ainda mais a expectativa para a
taxa básica de juros ao fim deste ano, em meio à perda de força da inflação e a
economia ainda fraca, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada
nesta segunda-feira.
O relatório mostrou que os analistas consultados passaram a projetar a Selic a 8,75
por cento em 2017, sobre 9 por cento no levantamento da semana anterior. Para
2018, as contas continuaram em 8,50 por cento.
Atualmente, a taxa básica de juros está em 12,25 por cento, após dois cortes seguidos
de 0,25 ponto percentual e outros dois de 0,75 ponto. Na reunião de abril do Comitê
de Política Monetária (Copom), na próxima semana, os investidores continuam
esperando corte de 1 ponto na Selic.
Entre o grupo que mais acerta a previsão, o chamado Top-5, a expectativa é que a
taxa de juros encerre este ano em 8,5 por cento, sem mudanças sobre a semana
anterior.
Os economistas também passaram a projetar ligeira queda na inflação esperada para
este ano, com o IPCA encerrando 2017 com alta de 4,10 por cento, ante 4,12 na
pesquisa anterior. Para 2018, a expectativa segue em 4,5 por cento.
A meta oficial de inflação para 2017 e 2018 é de 4,5 por cento, com margem de 1,5
ponto percentual para mais ou menos.
No Relatório Trimestral de Inflação, divulgado na semana passada, o BC passou a ver
inflação menor em 2017, de 4 por cento, e também informou que fará uma
"intensificação moderada" no ritmo de corte dos juros básicos.
Já a perspectiva de expansão do Produto Interno Bruto este ano ficou inalterada em
0,47 por cento ao ano neste ano e 2,5 por cento em 2018.
Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo
com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras.
Febraban: Ilan reancorou expectativas de inflação à meta, permitindo juro
menor
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, afirmou
que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reancorou as expectativas de
inflação à meta, permitindo “intenso processo de redução de juros” no País.

Ele destacou, durante discurso de abertura no 2º Encontro Ouvidoria de Bancos, que
Goldfajn segue com comprometimento “firme” em atingir a meta de inflação e
destacou ainda a credibilidade pessoal do presidente do BC junto ao mercado
financeiro.
De acordo com o presidente da Febraban, o evento organizado pelo BC, em abril do
ano passado, e o que acontece nesta segunda-feira, 3, refletem a preocupação do
regulador de incentivar a mediação e fortalecer o papel das ouvidorias para que atuem
de forma independente, imparcial e isenta, propiciando a resolução de conflitos e
induzindo mudanças nas corporações.
No primeiro encontro em 2016, lembrou ele, foram feitas 84 propostas para melhorar
o relacionamento com os clientes.
“No encontro de hoje, vamos ter os relatos sobre os resultados da implementação
dessas propostas, tanto do ponto de vista de todo o setor bancário quanto sob a ótica
de cada instituição financeira”, resumiu Portugal.
Prazo menor
Os bancos participantes da Febraban assumiram o compromisso de reduzir o prazo de
atendimento aos clientes, de acordo com o presidente da entidade. As instituições
comprometeram-se, conforme Portugal, a solucionar as demandas em prazos menores
que o limite máximo de dez dias úteis, previsto na resolução 4433, que dispõe sobre
as ouvidorias.
“Nosso compromisso, que tenho o prazer de anunciar aqui, é reduzir esse prazo a
cinco dias úteis em pelo menos 50% das demandas tratadas nas ouvidorias”, anunciou
Portugal, durante discurso de abertura no 2º Encontro Ouvidoria de Bancos.
De acordo com ele, esse compromisso passará a integrar as normas de Autorregulação
Bancária da Febraban e será supervisionado pela Federação. A adesão ao sistema é
voluntária e até o momento 18 bancos o integram: ABC do Brasil; Banco do Brasil;
Banco do Nordeste; Original; Safra; Toyota; Volkswagen; Votorantim; Banpará;
Banrisul; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Citibank; China Construction Bank; Itaú
Unibanco; Mercantil do Brasil; Santander e Sicredi.
No ano passado, conforme Portugal, somente as seis maiores instituições financeiras
atenderam, pelos seus canais internos, mais de 380 milhões de consultas, que foram
desde pedidos de informações simples a demandas relacionadas a operações de
crédito. “Graças aos esforços do setor para melhorar o atendimento, as reclamações,
por esses canais, tiveram uma queda de mais de 7% quando comparados os últimos
trimestres de 2015 e de 2016”, informou o presidente da Febraban.
Portugal destacou ainda que mais de oito em cada 10 consumidores que recorrem às
ouvidorias, em média, têm seu problema resolvido de forma definitiva e que dos 17
normativos de autorregulação de Febraban atualmente em vigor, 13 regulam o
relacionamento com clientes.
O presidente da Febraban classificou o ambiente atual de debates como propício para
o aprofundamento das relações entre bancos e clientes, fruto da aproximação do
regulador com as ouvidorias com as instituições.
“Quero reiterar a plena disposição do setor para o diálogo, para o entendimento e para
o fortalecimento das políticas internas de solução de conflitos com clientes”,
acrescentou Portugal.
De acordo com ele, os bancos têm fortalecido suas políticas de relacionamento no
intuito de elevar de forma gradual os padrões de transparência e respeito ao
consumidor, a redução de conflitos e o tratamento de riscos.

PIB tem queda de 0,3% em janeiro, diz FGV
03/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
O PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos
no país, recuou 0,3% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano
passado. A informação foi publicada nesta segunda (3) pelo Monitor do PIB, da FGV
(Fundação Getulio Vargas).
Apesar da queda, esse foi o resultado menos negativo dos últimos 22 meses, de acordo
com a FGV.
As informações são da Agência Brasil. A queda foi de 0,06% na comparação com
dezembro. No trimestre encerrado em janeiro, houve quedas de 0,22% na comparação
com o trimestre encerrado em outubro de 2016 e de 1,1% em relação ao trimestre
que terminou em janeiro de 2016.
Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2016, os principais destaques
positivos foram os setores de extrativa mineral (7,5%) e eletricidade (5,7%).
Contribuíram para a queda de 1,1% do PIB os setores da construção (-6,5%) e
transportes (-5,1%).
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias caiu 2,6% no trimestre que acabou em
janeiro deste ano, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Já a
formação bruta de capital fixo (investimentos) teve queda de 3,9% no período.
Leniência não tira empresas de riscos
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os acordos de leniência firmados por Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Odebrecht
com o Ministério Público Federal (MPF) parecem estar longe de ser o ponto final da
página que as empreiteiras tentam virar na busca pela reestruturação. Apesar de
terem se comprometido a pagarem juntas quase R$ 10 bilhões em multas, os valores
estão sob ampla contestação por órgãos do governo e pelo Tribunal de Contas da
União (TCU). Bruno Dantas, ministro do TCU, disse, em entrevista ao ‘Estado’, que o
acertado pelas empresas com o MPF era apenas um “aperitivo”.
Além dessa insegurança, a situação das empresas, na prática, não mudou após os
acordos: a Petrobrás não as retirou de sua lista negra, os bancos seguem restringindo
crédito, outros países as investigam e os investidores ainda estão ressabiados em
fechar negócios, alegando insegurança jurídica.
“O acordo de leniência com o MPF não resolve a situação da empresa, pois ela fica
sujeita a diferentes órgãos, que têm competência para também tratar do assunto”,
disse a advogada Shin Jae Kim, do escritório Tozzini Freire. “Para tranquilizar credores
e dar segurança às empresas, seria preciso uma nova legislação.”
Nos bastidores, executivos das empresas e seus advogados dizem que, se tiverem de
pagar mais do que já acertaram em suas leniências ou forem declaradas inidôneas –
ou seja, impedidas de firmar contratos com a administração pública – vão falir. As
companhias alegam ainda que estão nas mãos de muitos órgãos do governo, que têm
interesse direto nas delações.
“Todos os poderes que podem ser objeto de delação não podem estar nessa
discussão”, diz o advogado criminalista Celso Vilardi, que ajudou a negociar os acordos
da Andrade Gutierrez e da Camargo Corrêa. “É um desestímulo para as empresas
fazerem acordo.”
Uma sequência de declarações dadas na semana passada por personagens envolvidos
nessa história refletiu esse clima. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o presidente da

Andrade, Ricardo Sena, pôs em dúvida a liberação de crédito pelos bancos ao afirmar
que a empresa tem “essa faca, de o TCU poder cobrar o que quiser, no pescoço”,
referindo-se ao julgamento do tribunal. Na semana anterior, o TCU havia decidido não
declarar a inidoneidade das empresas em função da leniência com o MPF, mas disse
que voltaria ao assunto em 60 dias.
Na quinta-feira, o ministro da Transparência (Controladoria-Geral da União-CGU),
Torquato Jardim, disse que os acordos de leniência do MPF são válidos, mas deixou
claro que a decisão para fechar contratos com o governo depende do crivo da CGU.
Na sexta-feira, o subprocurador-geral do MPF, Marcelo Moscogliato, responsável por
aprovar as leniências, disse ao Estado que as empresas sabiam que poderiam ter de
pagar mais do que o acertado com o MPF, em função de pedidos de indenização. Mas
o procurador defende que os outros órgãos não esqueçam de que só existe algo a ser
cobrado porque as próprias empresas contaram quais eram os erros.
Valores. A Odebrecht tem a seu favor o fato de que o Departamento de Justiça
americano, que também validou o acordo de leniência da empresa, considerou nas
contas da indenização a capacidade financeira da empresa. Originalmente, a multa
deveria ser de US$ 4,5 bilhões, ou R$ 14 bilhões. Mas a empresa conseguiu mostrar
que só teria condições de pagar R$ 8 bilhões.
Andrade e Camargo, que fecharam acordos menores, podem ter de revisar suas
indenizações. A Camargo foi a primeira a fazer acordo, e acertou pagar R$ 750
milhões. A Advocacia-Geral da União (AGU), porém, cobra R$ 5 bilhões em um
processo de improbidade administrativa. A Camargo diz que é uma ação parecida com
a do MPF, que foi retirada em função da leniência. Já a Andrade está sendo cobrada
em cerca de R$ 2,5 bilhões.
A confiança das empresas é que o Judiciário possa acabar com esse conflito entre os
poderes. Na semana passada, o juiz da 1.ª Vara Federal de Curitiba decidiu, em um
processo que bloqueava bens da Odebrecht, não ser razoável que a AGU continuasse
a cobrar a empresa depois da leniência, já que tanto MPF quanto a AGU representam
o Estado.
Inidoneidade pode travar financiamentos
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O grande temor das empresas que foram envolvidas na Lava Jato, acusadas de
corrupção e desvio de dinheiro público, é de serem declaradas inidôneas, ou seja, de
ficarem impedidas de fecharem contratos com o governo federal. Tanto o Tribunal de
Contas da União como o Ministério da Transparência podem hoje decidir o destino das
empresas nessa questão. Mesmo para as empresas que não dependem de contratos
governamentais, uma decisão como essa pode ter efeitos colaterais graves.
A Caixa Econômica Federal, que tem hoje R$ 78,4 bilhões em financiamentos de
infraestrutura, resume a situação, em nota enviada ao Estado: “Do ponto de vista de
fundamentos de risco, as ilegalidades cometidas, e que provocarão a declaração de
inidoneidade, são sinais da adoção de más práticas empresariais, afetando a
credibilidade e o caráter das companhias e, por conseguinte, a confiança dos
credores”.
Os bancos privados Bradesco, Santander e Itaú também foram questionados sobre
esse ponto, mas se esquivaram de responder em como a inidoneidade afeta os
financiamentos. O Banco do Brasil também não comentou.
No BNDES, ainda não há uma definição de como o banco vai tratar o assunto. O diretor
jurídico, Marcelo Siqueira, limitou-se a dizer que o banco ainda está estudando o

acórdão recente do Tribunal de Contas da União que decretou a inidoneidade de cinco
empreiteiras que fizeram parte da obra da usina nuclear de Angra 3.
No mesmo processo, técnicos do TCU recomendam que Andrade Gutierrez, Camargo
Corrêa e Odebrecht também sejam declaradas impedidas de fechar contratos com o
governo. O tempo da proibição seria menor para a Camargo por ter fechado acordo
com o Cade. Os ministros do TCU, porém, ponderaram que os acordos de leniência
com o Ministério Público podem ser atenuantes e adiaram por 60 dias uma decisão
para essas empresas.
Ficção científica e indústria da inovação ajudam a moldar futuro da
tecnologia
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um smartphone capaz de escanear sua íris em vez de pedir uma senha. Um relógio
que se conecta à internet e registra todos os seus passos. Óculos que projetam
imagens interativas sobre o mundo real. Carros que dispensam o motorista. Se o
noticiário recente de tecnologia por vezes parece saído de um filme ou livro de ficção
científica, não é mera coincidência. A ficção científica e a tecnologia são áreas que se
retroalimentam, em um namoro saudável que já dura mais de um século.
É difícil precisar o início da ficção científica como gênero literário – a maioria dos
especialistas no assunto costuma situar esse marco na segunda metade do século XIX,
com autores como Júlio Verne e H.G. Wells e suas narrativas sobre viagens no tempo
ou à Lua, submarinos nucleares e até mesmo expedições ao centro da Terra. Desde
então, tornou-se lugar comum dizer que a “ficção científica é capaz de prever”
descobertas e avanços tecnológicos. Não é bem assim.
Sem previsão. “Escritores como William Gibson e Arthur C. Clarke já disseram que a
função deles nunca foi prever nada. Isso é uma tarefa de futurologistas”, diz Adriano
Fromer, diretor editorial da Aleph, editora brasileira especializada no gênero. Há quem
acredite que a ficção e a inovação sejam frutos da imaginação. “É possível imaginar
que escritores seriam ótimos inventores, se preferissem desenvolver tecnologias em
vez de escrever”, diz Dave Maass, pesquisador da Electronic Frontier Foundation,
entidade norte-americana de defesa de direitos digitais.
No entanto, dizem os especialistas, se algumas previsões parecem acertadas, muitas
delas passam longe da verdade – um exemplo citado por Fromer é o livro
Neuromancer, de William Gibson. Responsável por cunhar o termo “ciberespaço”, que
moldou a internet como conhecemos hoje, o livro imagina um futuro onde todos
podem se conectar a uma rede como a internet por meio de… orelhões.
Por conta de “furos” como esse, se tornou comum a colaboração entre cientistas e
produtores de conteúdo. Lançado há duas semanas, o game Mass Effect: Andromeda,
situado em 2819 e cheio de viagens espaciais, por exemplo, tem uma parceria com a
Agência Europeia Espacial. “Se você quer entender como é viver no espaço, precisa
conversar com um astronauta”, diz Fabrice Condominas, produtor do game.
A estrada entre essas duas áreas, porém, é uma via de mão dupla: a equipe
responsável por Mass Effect, por exemplo, já ajudou astronautas a aprimorarem seus
trajes espaciais com base nos figurinos de personagens do jogo. “É uma forma da
agência não criar uniformes feios”, brinca o desenvolvedor.
Inspiração. Diversos executivos de tecnologia já declararam publicamente o papel
que a ficção científica tem no dia a dia em suas empresas. Para Jeff Bezos, fundador
da Amazon, a assistente pessoal Alexa é o seu sonho de ter os computadores de Star
Trek virando reais – Bezos é tão fã da saga que até fez uma ponta em Star Trek –
Além da Escuridão, de 2016.

No Google, o universo do Sr. Spock também influenciou mentes. “No início do Google,
nós pensávamos em Star Trek e dizíamos: esta é a ferramenta de busca definitiva”,
diz Ben Gomes, vice-presidente de buscas da gigante de tecnologia, que está na
empresa desde 1999. “Hoje, estamos próximos de tornar isso realidade.”
Recentemente, o fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, se
inspirou no “mordomo virtual” de Homem de Ferro, o Jarvis, para criar um assistente
pessoal para sua casa. Em dezembro de 2016, ele chocou a internet ao divulgar um
vídeo em que interagia com o assistente, dublado pelo ator Morgan Freeman. A reação
foi tão grande que Zuckerberg teve de dizer que o sistema era apenas uma simulação
em desenvolvimento.
Sonho de criança. À primeira vista, é fácil imaginar que as grandes invenções da
atualidade não passam de “brinquedinhos” ou sonhos de infância de executivos já bem
adultos. Para o escritor britânico Brian Clegg, autor de mais de 20 livros sobre ciência
e tecnologia, “todos os grandes homens são aqueles capazes de criar em cima de seus
sonhos de juventude”. Mais que isso, porém, a ficção científica é responsável por levar
crianças e jovens, desde cedo, a explorar as possibilidades da ciência e tecnologia.
É o caso do Fernando Osório, de 50 anos, professor do Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo em São Carlos. Ainda
adolescente, na década de 1980, Osório tentou criar seu primeiro programa de
reconhecimento de voz em um computador Apple II após assistir 2001 – Uma Odisseia
no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. “Eu queria fazer uma máquina inteligente.
Isso me levou a seguir uma carreira toda em inteligência artificial, desenhando carros
e caminhões autônomos”, conta Osório. “É um trabalho concreto, mas por trás disso
há um sonho de adolescente.”
Aposentadorias especiais são maioria nos Estados
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Aposentadorias especiais permitem que trabalhadores se desliguem do emprego mais
cedo porque realizam atividades de risco ou estafantes. Deveriam ser exceções à
regra. Entre os servidores estaduais, porém, a realidade é outra: elas são a maioria.
Quando se avalia o quadro de funcionários dos Estados e do Distrito Federal, 51% dos
servidores têm direito a aposentadorias especiais.
“A exceção é praticamente a regra para os Estados e muito rapidamente as
aposentadorias especiais estão onerando as contas estaduais”, diz o autor do estudo,
Claudio Hamilton Matos dos Santos, técnico de Planejamento e Pesquisa da área
macroeconômica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Na lista dos aposentados precoces estão professores, que representam 31% do total;
policiais miliares, que somam 15%; seguidos dos policiais civis, 5%. Apesar de os
professores serem maioria, a categoria que mais chama a atenção no estudo é a dos
PMs: 96%, na média, se aposentam antes dos 50 anos.
Como a discussão é polêmica, Santos faz uma ressalva: “Não estou fazendo juízo de
valor sobre a necessidade ou não de algumas categorias se aposentarem mais cedo,
mas mostrando números para aprofundar uma discussão necessária e complexa: boa
parte desses profissionais vai passar uma grande parcela da vida produtiva
aposentada, bancada pelo Estado, quando poderia estar na ativa”.
Relação. O estudo mostra ainda que há uma relação entre a aposentadoria precoce e
a conta previdenciária no vermelho. Os quatro Estados com os maiores déficits
previdenciários estão entre os que têm número de servidores com direito a
aposentadoria especial acima da média nacional. No Rio, 57,7% dos servidores têm

direito a aposentadoria especial. Em Minas Gerais, 59,7%. Em São Paulo, são 60,4%
do efetivo. Já no Rio Grande do Sul, 61,2% do total.
“A composição da mão de obra nos Estados, explica, em parte, a crise financeira em
que estão: a União tem militares e municípios, professores, mas são os Estados que
concentram as aposentadorias especiais, porque ainda precisam garantir a segurança
e manter os policiais”, diz Santos.
O levantamento também identificou que as aposentadorias especiais acentuam os
efeitos colaterais do envelhecimento da população brasileira. A quantidade de
servidores jovens está caindo, à medida que os Estados contratam um número menor
de pessoas para aliviar o peso da folha de pagamento.
No entanto, o efetivo na ativa envelhece rapidamente. Cresce o número de servidores
com mais de 50 anos – e que podem se aposentar. Em 2006, os funcionários entre 51
e 60 anos eram 19,6% do total. Em 2015, quando saiu o último dado, essa faixa
correspondia a 24,2% do efetivo.
“Há 20 anos, o brasileiro vivia em média 63 anos, e hoje vive 73. Ou seja, a
expectativa de vida é maior, mas as idades de aposentadorias especiais não mudaram:
algum ajuste precisa ser feito”, diz Santos.
Com novas regras, venda de carro para deficientes dispara
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Enquanto o mercado total de carros novos segue cambaleante, após ter encolhido
quase à metade nos últimos quatro anos, a venda de veículos para pessoas com
deficiência mais que triplicou. Saltou de 42 mil unidades em 2012 para 139 mil no ano
passado e hoje respondem por 8,3% dos negócios no País.
Pessoas com deficiências ou patologias que dificultam ou impedem a mobilidade têm
direito a adquirir veículos com isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF, o que resulta em
abatimento de 20% a 30% no preço.
A lei de isenção vigora há mais de 20 anos, mas, em 2013, foi estendida a familiares
de deficientes que não podem dirigir. Também foram incluídas patologias que reduzem
a mobilidade, como tendinite crônica.
“Muitas pessoas têm direito à compra com isenção, mas não sabem”, diz o presidente
da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida
(Abridef), Rodrigo Rosso. Segundo o IBGE, o País tem 46 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência.
Também têm direito ao benefício, idosos com sequelas físicas ou motoras provocadas
pela idade ou por doenças. Em todos os casos, é preciso laudo médico e avaliação do
Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
No ano passado, as vendas para esse público cresceram 31,5% em relação a 2015. O
mercado total de automóveis caiu 21% no mesmo período, para 1,676 milhão de
unidades.
Para disputar esse mercado, montadoras passaram a adequar modelos para atender
à lei, que prevê isenção total só para veículos de até R$ 70 mil fabricados no Mercosul.
Acima disso, perde-se o desconto do ICMS.
O utilitário Hyundai Creta com câmbio automático, lançado em dezembro, tem preços
a partir de R$ 72.990. A marca, contudo, dispõe de versão exclusiva para portadores
de necessidades por R$ 69.990. Com as isenções, sai por R$ 53,9 mil.

Segundo Rosso, mais de 90% das vendas são de veículos apenas com câmbio
automático, sem necessidade de adaptações. “Fiz uma cirurgia na coluna e passei a
sentir dores fortes ao dirigir carros com câmbio manual”, diz o contador Cícero da Silva
Menezes, de 55 anos. No ano passado, obteve a isenção de impostos e comprou um
Ford EcoSport automático.
Foram quase seis meses para resolver questões burocráticas, como tirar nova CNH e
passar por vários órgãos. Segundo ele, o carro custava R$ 77 mil, mas, retirando
alguns acessórios, como a roda de liga leve, caía para R$ 70 mil. Sem os impostos,
saiu por R$ 50,1 mil. “Agora, não sinto mais dor ao dirigir.”
Em 2016, a Ford vendeu 4.820 veículos para pessoas com deficiências, ou 2,6% de
suas vendas totais. Para a Toyota, o segmento fica com 6% das suas vendas. No
primeiro bimestre, os negócios da Fiat Chrysler no segmento cresceram 130% ante
igual período de 2015.
Se o veículo precisa de adaptações, as montadoras indicam empresas certificadas para
manter a garantia do produto. A Cavenaghi, no mercado há 48 anos, registrou alta de
23% no faturamento em 2016 e a diretora Mônica Cavenaghi espera nova alta de 12%
a 13% neste ano. “Nos cinco anos anteriores, o crescimento médio foi de 10%.”
Vendas de carros voltam a subir depois de 26 meses
03/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O mercado de carros novos deu sinais de reação em março e deve fechar o mês com
vendas acima de 180 mil unidades, segundo previsão de executivos do setor
automobilístico. Será a primeira vez. Será a primeira vez em 26 meses que as vendas
vão superar o volume mensal no comparativo anual.
A última vez que isso ocorreu foi em dezembro de 2014, o último mês em que as
vendas superaram 300 mil unidades.
Até quinta-feira, faltando, portanto, os dados de ontem, foram licenciados 174,9 mil
veículos, segundo dados preliminares do mercado. Do total, 170,2 mil unidades são
automóveis e comerciais leves.
Como a média diária de vendas está pouco acima de 8 mil unidades, o setor deve
encerrar março com vendas superiores a 183 mil veículos, ante 179,2 mil no mesmo
mês do ano passado.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) espera pelo
início da recuperação desde janeiro, mas até agora suas expectativas vinham sendo
frustradas.
A entidade trabalha com projeção de alta de 4% nos negócios este ano, para 2,13
milhões de veículos, ante 2,05 milhões no ano passado. O setor vem de quatro anos
seguidos de recuo nas vendas, depois de ter atingido 3,8 milhões de unidades em
2012.
Férias.Mesmo com sinais de possível melhora nas vendas, as montadoras adotam
medidas de corte na produção. Na quinta-feira, a Volkswagen anunciou que vai
suspender toda a produção da fábrica de Taubaté (SP) por dez dias, a partir de 28 de
abril.
Para reduzir estoques, a marca alemã dará férias coletivas aos 3,6 mil trabalhadores
da produção dos modelos Gol, up! e Voyage. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos
local, a maioria dos funcionários retornará entre 28 de abril e 2 de maio. Um grupo de
260 empregados ficará em casa por 20 dias. Em nota, a Volkswagen afirmou que “tem

feito uso de ferramentas de flexibilização para adequar o volume de produção à
demanda do mercado”.
Caminhões. A operação de caminhões e ônibus da Volkswagen no Brasil, controlada
pela MAN Latin America, fechou nesta semana contrato de exportação de 304 veículos
para o México, sendo 150 caminhões 154 ônibus.
Segundo o presidente da MAN, Roberto Cortes, o negócio faz parte de um esforço para
ampliar a participação das exportações nos negócios, em uma tentativa de driblar a
baixa demanda no Brasil. As vendas de caminhões e ônibus caíram 30,5% em 2016
ante 2015, e acumulam recuo de 33% no primeiro bimestre deste ano.
Fornecedores resistem após enxugamento, diz Mercedes-Benz
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

O diretor de compras Erodes Berbetz durante a cerimônia de premiação dos
fornecedores da Mercedes-Benz
Quando foi criado, há 25 anos, o Prêmio Interação da Mercedes-Benz foi a primeira
premiação regular de uma fabricante de veículos instalada no País para incentivar o
desenvolvimento e reconhecer os avanços da cadeia de suprimentos do setor
automotivo nacional, então combalida pela chamada “década perdida” dos anos 80 e
afetada pelas incertezas políticas e econômicas do início dos 90, quando a inflação
ainda galopava à razão de 25% ao mês (1.100% naquele ano) e o governo Collor tinha
caído após abrir o mercado para veículos importados.
Montadoras e fornecedores foram obrigados a se reinventar para sobreviver. Aqueles
que sobreviveram promoveram profundas reestruturações e modernizações, e
aproveitaram o mercado que voltou a crescer depois. Na situação atual de nova
derrocada da economia e da política, com três anos seguidos de aprofundada recessão,
muita coisa lembra 1992, especialmente a parte da necessidade da reinvenção para
resistir aos maus tempos e continuar vivo para quando a recuperação acontecer.
Novamente, a indústria de autopeças está se adaptando para reviver. Essa foi a tônica
da 25ª edição do Prêmio Interação.
No evento do ano passado, a Mercedes-Benz pediu essa resistência aos seus
fornecedores, destacando que também depende deles para continuar a fabricar seus
caminhões e ônibus no País.
Um ano depois, o cenário continua tão árido quanto estava, mas a maioria das 400
empresas que fornecem autopeças à montadora conseguiu se reestruturar para
sobreviver e continuar atendendo as necessidades da montadora.
“Neste último ano precisamos ajudar alguns fornecedores (da cadeia de suprimentos),
com adiantamento de pagamentos, compras de matéria-prima e mesmo enviando
pessoal nosso para auxiliar na adoção de processos produtivos mais eficientes. Apesar
da situação muito difícil, a maioria resistiu, eles enxugaram custos e se adaptaram.
No monitoramento constante que fazemos, menos de 5% deles estão em uma
condição crítica”, afirma o diretor de compras Erodes Berbetz.

SEM FALTA DE PEÇAS
“Temos uma relação muito próxima com as empresas fornecedoras e o nosso negócio
ainda é saudável, mas reconhecemos que o momento é muito difícil, de grande
dificuldade para toda a cadeia”, destacou Philipp Shiemer, presidente da MercedesBenz do Brasil e CEO do Grupo Daimler na América Latina.
O executivo lembrou que o ritmo de produção de caminhões e ônibus no País caiu a
níveis tão baixos que muitos fabricantes do segmento estão com capacidade ociosa na
casa dos 80%. Os fornecedores foram obrigados a se adaptar a esse cenário a ponto
de, em alguns casos, até faltar alguns itens básicos que eram feitos por empresas
menores que tiveram de fechar as portas. Mas isso, garante Schiemer e Berbetz, são
problemas pontuais que estão sendo acomodados e não há falta de peças.
“Só haveria problema se a demanda voltasse a crescer muito, porque aí as empresas
que reduziram não teriam como atender. Esse problema sempre acontece na subida
[do mercado], quando falta capital de giro para investir em aumento da produção. No
quadro atual isso não acontece”, diz Shiemer. Para Berbetz, mesmo se este ano as
vendas de caminhões crescerem de 10% a 15% não provocará gargalos de
fornecimento de componentes. “Se aumentar além dos 15% a cadeia começará a ter
problemas [para entregar peças], porque já enxugaram bastante”, estima o diretor.
A Mercedes-Benz também tem incentivado os fornecedores brasileiros a aproveitar o
câmbio mais favorável para ganhar competitividade e exportar a outras fábricas do
grupo no mundo. “Procuramos estreitar e favorecer esse contato com outras plantas
para dar essa oportunidade aos nossos fornecedores. Já temos meia dúzia de
empresas que estão fornecendo componentes a unidades da Daimler em outros
países”, conta Berbetz.
REINVENÇÃO

Schiemer fala à “casa cheia” de fornecedores e defende reformas na 25ª
edição do Prêmio Interação
Após defender as propostas de reforma trabalhista e o arrocho fiscal e previdenciário
do atual governo como único caminho para que o País volte a crescer, Schiemer disse
aos fornecedores presentes na cerimônia de premiação que reconhece a dureza dos
tempos atuais, mas rebateu na tecla que é preciso se tornar mais eficiente e se
preparar para a retomada da economia.
“Aproveitamos a chance para enxugar custos, nos preparamos para o futuro com
investimentos de R$ 730 milhões na modernização de nossas fábricas. Nós
enfrentamos nossos problemas e acreditamos no caminho da reinvenção. Vocês
(fornecedores) e nossos colaboradores (empregados) são fundamentais para
ganharmos rentabilidade.
Dependemos de vocês para continuar melhorando”, reforçou, após lembrar que em
2016 a Mercedes-Benz reconquistou a liderança do mercado nacional de caminhões e
ampliou para quase 60% a participação nas vendas de ônibus. “Isso só aconteceu
porque fizemos as mudanças necessárias. Ficamos felizes, mas queríamos mais,
infelizmente o mercado não reagiu”, lamentou.
Falando à mesma numerosa plateia, o diretor de compras Erodes Berbetz relembrou

as dificuldades não muito menores de 25 anos atrás, quando a Mercedes premiou pela
primeira vez seus fornecedores.
“A crise culminou no Plano Real e na estabilização da moeda. Isso mudou o foco da
indústria, que reduziu os desperdícios e começou a produzir com mais qualidade e
produtividade. O Prêmio Interação mostra essa evolução. Se há 25 anos as empresas
precisaram se reinventar, precisam fazer isso de novo agora. O desafio é administrar
volumes [de vendas] de 20 anos atrás com os custos atuais”, analisou. “O crescimento
da economia ainda não veio, mas há sinais que isso vai acontecer. O País tem potencial
para isso e precisa incentivar a produtividade. O Brasil precisa dar esse passo e as
empresas também”, definiu.
PREMIAÇÃO
Na 25ª edição do Prêmio Interação a Mercedes-Benz premiou 11 empresas, sendo oito
em cinco categorias pelo fornecimento de componentes e sistemas utilizados
diretamente na produção de caminhões e ônibus, além de três fornecedores de
serviços e materiais indiretos. Das oito premiadas nas categorias produtivas, metade
são companhias de capital nacional – algo cada vez mais raro no cenário automotivo
brasileiro. Veja abaixo os vencedores:
• INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
- Robert Bosch: a empresa foi premiada pelo desenvolvimento e disponibilidade de
testes de novas tecnologias de motores, como o recente Dual Fuel, que permite a
operação com gás natural ou diesel.
• EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM QUALIDADE
- Flamma Automotiva: maior unidade do grupo brasileiro Aethra, a empresa executa
em Pouso Alegre (MG) a estampagem de componentes de grande e montagem de
cabines dos caminhões Atron e LN, que foram terceirizados pela Mercedes.
- Voss Automotive: localizada em Diadema (SP), a subsidiária alemã do Grupo Voss,
fornece tubulações e engates rápidos para sistemas de freio, de combustível e de
redução catalítica seletiva (SCR).
• EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM LOGÍSTICA
- ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo: sediada em Campo Limpo (SP), atua
há mais de 57 anos no Brasil, tendo como especialidade o desenvolvimento e a
produção de diversos componentes forjados, como virabrequins, bielas, pistões e
componentes de suspensão e transmissão. Em parceria com a Mercedes-Benz do
Brasil, desenvolveu e implementou em 2016 o projeto logístico E2E (End to End) para
a entrega da família de virabrequins dos motores BR 300, BR 400, BR 457 e BR 900.
- Schulz: fundada em 1963 em Joinville (SC), fornece grande variedade de peças
fundidas, usinadas e pintadas para aplicações em praticamente todas as áreas de
produção da Mercedes no Brasil: caminhões, ônibus, motores, eixos e câmbios. Foi
premiada por atender à complexa variedade de pedidos seguindo estritamente as
quantidades e os prazos estipulados pela montadora.
• EXCELÊNCIA EM CUSTOS
- Iochpe-Maxion: a quase centenária empresa brasileira fornece diversos
componentes estruturais de aço à Mercedes, com as longarinas de chassis. Segundo
a fabricante, a flexibilidade e conhecimento em processos industriais da Iochpe-Maxion
colabora com a difícil missão de redução nos custos sem o comprometimento da
qualidade.

- Dana: a centenária empresa norte-americana a Dana desenvolve e fornece no Brasil
diversas peças para o trem-de-força dos veículos comerciais da Mercedes-Benz,
incluindo a viga e mangas do eixo dianteiro, cardan, flange e yokes. Segundo a
montadora, a Dana desempenhou papel estratégico nos diversos projetos e desafios
apresentados pela Mercedes-Benz do Brasil em 2016.
• EXCELÊNCIA EM MATERIAL INDIRETO E SERVIÇOS
- Alis Armazenamento, Transporte, Logística e Serviços: especializada na
logística de pré-entrega de veículos zero-quilômetro, atende a Mercedes-Benz do
Brasil desde 1998, como responsável pela movimentação, transporte e armazenagem
de caminhões, chassis de ônibus e veículos comerciais leves na planta da MercedesBenz em São Bernardo do Campo (SP), bem como nos pátios da região.
- Eisenmann Juiz de Fora Manutenção Industrial e Comércio de Peças
Automotivas: a empresa iniciou atividades na América do Sul em 1996, atuando no
desenvolvimento e implantação de instalações industriais.
Na planta da Mercedes-Benz em Juiz de Fora (MG) foi a responsável pelas adequações
nas instalações da pintura dentro do projeto StarPro Futura. Permanece na unidade
desde 2013, por meio de contrato de manutenção e limpeza técnica para todo o
processo da pintura e para os transportadores entre prédios.
- Ferramentas Gedore: fundada em 1919 na Alemanha, a Gedore está presente em
diversos países. No Brasil, fabrica ferramentas profissionais em São Leopoldo (RS). O
fornecimento kits para os veículos Mercedes-Benz do Brasil teve início em 1995. Foi
destacado para a premiação o trabalho em conjunto realizado em 2016 para unificação
das bolsas de ferramentas dos caminhões das linhas Axor, Atron e Atego.
• CATEGORIA ESPECIAL
- Maxiforja Componentes Automotivos: a empresa brasileira começou sua
trajetória há mais de 50 anos com uma pequena fábrica de materiais elétricos e apenas
três colaboradores em uma área de 550 m2 no Sul do Brasil.
Com sede em Canoas (RS), hoje é uma das maiores forjarias do Brasil. Fornece para
a Mercedes componentes e conjuntos forjados para motores, transmissões e eixos,
como anéis, braços, flanges e yokes. A Maxiforja foi premiada especialmente pelo
conjunto do trabalho desenvolvido, superando as expectativas com comprometimento,
qualidade e agilidade.
7º PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Durante a cerimônia do Prêmio Interação, também foram anunciados os vencedores
do 7º Prêmio Mercedes-Benz de Responsabilidade Ambiental. A iniciativa reconhece
as boas práticas ambientais dos fornecedores em seus processos industriais e
instalações. Os trabalhos inscritos foram submetidos à avaliação de uma comissão
julgadora formada por membros da Mercedes-Benz e das universidades UFABC e FEI.
Os vencedores este ano foram:
• Usiminas: Projeto “Junto e Misturados - Baia de Mistura”. A lama fina do processo
de limpeza do gás de aciarias, com características inadequadas para uso, era
descartada em aterro industrial. O projeto revisou práticas operacionais, adequou e
adaptou equipamentos já existentes, o que viabilizou a reciclagem desse rejeito, em
substituição ao uso de minério e antracito na sinterização.
Com economia anual de R$ 3,4 milhões, o investimento de R$ 782 mil teve retorno
em 2,8 meses. Houve também ganho ambiental, com redução da disposição em aterro
industrial de 6.000 t/mês, que representa 60% de toda a geração de lama fina na

usina. Houve também redução de 550 viagens/mês de caminhões em vias públicas,
para transporte da lama ao aterro, diminuindo impactos no trânsito e na emissão de
poluentes e gás de efeito estufa. O número de viagens desses veículos foi reduzido
em cerca de 60%.
• ZF do Brasil: com o projeto “Otimização do Consumo de Óleos Protetivos e Redução
de Geração de Resíduos”, buscou diminuir resíduos oleosos, promover o uso de
produtos menos voláteis e desenvolver o processo de reúso, minimizando riscos
ambientais.
A nova maneira de realizar a proteção anticorrosiva nos componentes metálicos do
conjunto embreagem passou a ser feita por meio da aplicação de óleos protetivos.
Como principal resultado, a planta da ZF de São Bernardo do Campo (SP) cortou 83%
da geração de resíduos, 70% do consumo de óleos protetivos e mitigou o manuseio
de produtos com alta evaporação. Também houve redução de 47% dos pontos de
consumo do produto, diminuindo o manuseio de produtos químicos e o risco de
contaminação do solo e da atmosfera.
• Companhia Siderúrgica Nacional (CSN): “Aproveitamento da Energia Cinética
dos Gases Gerados no Alto Forno #3 para Geração de Energia Elétrica” é o nome do
projeto implantado pela CSN na Usina Presidente Vargas, de Volta Redonda (RJ), para
gerar 20 MWh de energia elétrica, diversificando assim a matriz energética da empresa
em busca da autossuficiência e, consequentemente, fornecendo energia elétrica para
o sistema elétrico brasileiro.
Chevrolet S10 flex terá opção automática
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A picape Chevrolet S10 com motor flex terá opção automática. A nova versão será
mostrada entre os dias 3 e 7 de abril na Tecnoshow, feira agrícola que ocorre em Rio
Verde, no Estado de Goiás. Das concorrentes diretas com motor bicombustível, apenas
a Hilux é equipada com câmbio automático.
A picape Toyota recebeu essa configuração em agosto do ano passado e sai atualmente
por R$ 113.280. Imagina-se que é dessa faixa de preço para baixo que a S10 vai se
situar.
As versões bicombustíveis da Ford Ranger (R$ 103.990) e da Mitsubishi L200 (R$
91.990) só estão disponíveis com câmbio manual. A Nissan Frontier e a Volkswagen
Amarok nem mesmo têm motores flex, só a diesel.
Embora menor, a Fiat Toro vem roubando uma fatia do segmento por se tratar de um
produto novo, com uma grande rede de revendas e sete versões entre diesel e flex.
Ela tem duas opções flexíveis, sempre automáticas: 1.8 com seis marchas por R$
84.590 e 2.4 de nove velocidades por R$ 98.730. Há também a Renault Duster Oroch
2.0 automática de R$ 80.590.

Toyota é a marca automotiva mais valiosa do mundo
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A Toyota é a marca automotiva mais valiosa do mundo, de acordo com o ranking da
consultoria britânica Brand Finance, que divulgou a edição 2017 da lista das 500
empresas de maior valor global. Neste ano, a montadora perdeu uma posição com
relação ao levantamento anterior, passando a figurar na 12ª colocação do ranking
geral, mas é a primeira marca automotiva que aparece na lista.
Segundo a consultoria, o valor da Toyota cresceu 7% em 2017 com relação ao do ano
passado, para R$ 46,3 bilhões. O valor é calculado com base das projeções de vendas
da empresa e nos royalties para o uso do nome da companhia.
No topo da lista estão principalmente companhias ligadas ao setor de tecnologia:
Google voltou à liderança neste ano após cair na edição anterior diante da Apple, que
agora voltou para a segunda posição. Além delas, estão no top dez Amazon, AT&T,
Microsoft, Samsung, Verizon, Walmart, Facebook e ICBC (Bank), nesta ordem. Juntas,
elas valem o equivalente a US$ 790 bilhões.
Já as primeiras dez marcas automotivas que aparecem no ranking têm um valor
somado de US$ 248,8 bilhões. A maioria delas perdeu posições de um ano para outro,
mas há movimentos contrários importantes, como o da Volkswagen, que apesar do
escândalo de fraude em motores a diesel, conseguiu aumentar seu valor de mercado
e se reposicionar no ranking, passando da 56ª para a 41ª posição.
Outras duas marcas, Audi e Porsche, que também pertencem ao Grupo Volkswagen,
subiram no ranking, para 108ª e 109ª, respectivamente.
Veja a lista das primeiras 10 marcas automotivas que estão no Global 500 2017:
1º – Toyota: valor de marca: US$ 46,3 bilhões. Posição 2017: 12ª (2016: 11ª)
2º - BMW: US$ 37,1 bilhões. Posição 2017: 17ª (2016: 15ª).
3º - Mercedes-Benz: US$ 35,5 bilhões. Posição 2017: 21ª (2016: 20ª)
4º - Volkswagen: US$ 25 bilhões. Posição 2017: 41ª (2016: 56ª)
5º - Nissan: US$ 24,8 bilhões. Posição 2017: 42ª (2016: 62ª)
6º - Ford: US$ 22,4 bilhões. Posição 2017: 46ª (2016: 46ª)
7º - Honda: US$ 21,3 bilhões. Posição 2017: 52ª (2016: 49ª)
8º - Audi: US$ 12,5 bilhões. Posição 2017: 108ª (2016: 119ª)
9º - Porsche: US$ 12,4 bilhões. Posição 2017: 109ª (2016: 332ª)
10º - Chevrolet: US$ 11,5 bilhões. Posição 2017: 119ª (2016: 140ª).

Qualcomm quer elevar presença no setor automotivo
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Lacerda diz que brasileiros são ávidos por conectividade, o que torna o mercalo local
ainda mais promissor
A Qualcomm é uma gigante de tecnologia bem menos conhecida do que conterrâneas
como Micosoft ou Apple. Ainda assim, a empresa cujo valor de mercado gira em torno
de US$ 80 bilhões produz chips e semicondutores e está por trás de grandes inovações
tecnológicas dos últimos 30 anos, como os smartphones.
Os componentes oferecidos pela companhia servem de plataforma tecnológica e
garantem a conectividade dos celulares, computadores e, mais recentemente, carros.
É justamente neste último produto que a companhia aposta boa parte das fichas para
crescer nos próximos anos. ”Temos focado em segmentos que prometem expansão
mais interessante no futuro e o automotivo é um deles.
O mercado de smartphones começa a dar sinais de maturidade globalmente, já a
demanda por carros não. Há ainda demanda crescente por conectividade e
automação”, diz Marcos Lacerda, diretor de vendas da Qualcomm para a América
Latina. Localmente a empresa não tem um time dedicado ao setor automotivo, mas
ele admite que esta é uma possibilidade para o futuro.
BRASIL ESTÁ NA MIRA
Ainda que as vendas e a produção de veículos tenham sofrido forte contração nos
últimos anos, o executivo diz que o setor automotivo nacional tem grande potencial.
“Com toda a dificuldade que a indústria local enfrenta, as montadoras estão
empenhadas para se destacar e surpreender o consumidor quando uma retomada
começar”, diz, lembrando que há cada vez mais projetos locais para desenvolver
soluções de conectividade para os veículos oferecidos aos consumidores.
Lacerda destaca um paradoxo do setor automotivo brasileiro: ainda que seja um
mercado emergente, com forte pressão sobre os preços, o cliente local é ávido por
novas tecnologia e conectividade.
Um sinal importante desse movimento, diz, é o crescente número de negócios locais
no aftermarket, com pequenos e médios fabricantes apostando em produtos para levar
conectividade aos veículos. “Estamos trabalhando em uma série de projetos para levar
conectividade aos sistemas de infoentretenimento, que passam a incorporar redes 3G
e 4G e oferecer informações em tempo real.”
“Há muitas oportunidades localmente. Temos conversado com uma série de
montadoras e fornecedores de primeiro e segundo nível”, conta. Segundo ele, a
Qualcomm já é parceira global da maior parte das montadoras. Localmente há solução
da empresa embarcada no Chevrolet OnStar, sistema de conectividade e serviços que
equipa carros da marca.

“Com essa vontade do consumidor brasileiro de se conectar e das empresas de se
destacar, quando houver retomada das vendas a conectividade automotiva tem no
Brasil um papel mais importante do que em outros países”, avalia.
Para garantir presença mais consistente no setor nos próximos anos, a companhia
reforçou seu portfólio recentemente com algumas aquisições. Uma delas foi a compra
da CSR, fabricante inglesa de semicondutores, que além de novas soluções, trouxe
carteira de clientes relevante no setor.
PRIMEIRA FÁBRICA DE CHIPS DO BRASIL
Como parte da estratégia de fomentar os negócios localmente, a Qualcomm assinou
memorando de entendimento para instalar a primeira fábrica de chips e
semicondutores do Brasil.
O projeto deve ser uma joint venture da empresa com a taiwanesa ASE Group e
pretende fomentar a produção local destes componentes, que atualmente são 100%
importados, algo que desequilibra a balança comercial.
A iniciativa pretende criar um ecossistema de desenvolvimento de soluções para
smartphones e para IoT (Internet das Coisas). “Queremos dar um impulso para o
avanço desta área no País. A intenção não é ter uma fábrica isolada no Brasil”, diz.
Lacerda diz que, em uma segunda etapa, a fábrica pode passar a abastecer a indústria
automotiva. “Teríamos apenas que adaptar o produto, já que os chips e processadores
para veículos precisam ter resistência maior às vibrações e variações de temperatura”,
conta.
MAN Latin America negocia 304 veículos com clientes do México
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Novos pedidos incrementam as vendas da MAN Latina America no México, que
negociou um total de 304 veículos, sendo 150 caminhões para a cervejaria Heineken
e 154 ônibus para a ADO.
“Esses pedidos provêm de um grande esforço para crescer nossas vendas externas
nos últimos anos e que nos proporcionaram um crescimento de 15% no volume em
2016. Para 2017, nossa expectativa é manter esse ritmo e a confiança de clientes
como a Heineken e a ADO é a comprovação de nossas relações comerciais,
desenvolvidas sempre com o objetivo de oferecer a melhor solução de transporte para
o cliente, estão no caminho certo”, afirma o presidente e CEO da MAN Latin America,
Roberto Cortes.
A Heineken adquiriu os modelos Workline 17.230, equivalente ao da linha Worker
vendido no Brasil e foram configurados para atender as demandas do cliente em sua
operação de distribuição de bebidas em ambiente urbano. A empresa realizou testes
antes de realizar a compra.
Por sua vez, a ADO, que transporta cerca de 150 milhões de pessoas por ano no país,
renova parte de sua frota com os modelos Volksbus 8.150, 9.150 e 15.190.
“Esses chassis são ideais para o segmento de transporte urbano e interurbano. Os

veículos vão atender a diversos percursos em alguns estados do país”, comenta o
diretor geral da operação da montadora no México, Leonardo Soloaga.
A montadora também aproveitou para lançar no México o caminhão extrapesado MAN
TGX 33.540 e apresentar os recém-lançados Constellation 17.280 Tractor e o leve
Delivery 5.150 durante a Logistic Summit & Expo, feira de logística realizada na Cidade
do México.
Grupo PSA e Total Lubrificantes renovam acordo por mais 5 anos
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA renova por mais cinco anos, entre 2017 e 2021, o acordo com a Total
Lubrificantes, com quem mantém uma parceria de mais de 20 anos.
O acordo prevê o fornecimento de lubrificantes para a montadora em quatro âmbitos:
pesquisa e desenvolvimento (P&D); na montagem dos veículos das três marcas
Peugeot, Citroën e DS, diretamente nas fábricas; recomendação exclusiva por parte
da montadora no pós-venda e parceria com a Peugeot Sport, a Citroën Racing e a DS
Performance na área da competição automotiva.
“É uma parceria histórica entre duas empresas que compartilham os mesmos valores
de desenvolvimento sustentável, segurança e que colocam o cliente em primeiro lugar
em suas decisões”, comentou o vice-presidente executivo de compras do Grupo PSA,
Yannick Bézard.
“É um grande prazer renovar essa parceria histórica com o Grupo PSA, ao longo da
qual já comemoramos 20 anos de colaboração com a marca Peugeot em 2015,
assistimos ao nascimento da marca DS e ainda vamos festejar 50 anos de parceria
com a Citroën em 2018. Isto confirma o forte compromisso da Total de acompanhar o
Grupo PSA ao longo de seu crescimento no longo prazo e de sua expansão
internacional”, declarou o diretor de lubrificantes & especialidades da Total Marketing
Services, Philippe Charleux.
Os lubrificantes são recomendados e ofertados para os clientes nas redes de
concessionárias Peugeot, Citroën e DS, além de oficinas de reparação autorizadas.
Como parceria técnica, a Total vai colaborar com as equipes do Citroën Racing no
WRC, Peugeot Sport no World RX e rallies, e com a DS Performance na Fórmula E.
Além disso, as empresas continuarão desenvolvendo ações de marketing conjunta
sobre a recomendação de seus produtos.
Randon montará máquinas Wacker Neuson
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Por um acordo firmado com a fabricante de máquinas Wacker Neuson, a Randon vai
montar novas retroescavadeiras em suas instalações em Caxias do Sul (RS). A Wacker
Neuson está lançando os modelos BL744 e BL742, com peso operacional de seis a sete
toneladas.
Ela mesma fará a distribuição e venda por sua rede de concessionários, com foco na
América Latina, mercado para o qual os equipamentos foram desenvolvidos. A Wacker

Neuson atua no Brasil desde os anos 1970 e está instalada atualmente em Itatiba
(SP), onde produz geradores.
No Brasil a empresa também importa e distribui máquinas de pequeno porte como
escavadeiras, carregadeiras, compactadores de solo e rolos compactadores.
Caoa premia fornecedores e avança na nacionalização
03/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Pela primeira vez o Grupo Caoa promoveu a premiação dos seus fornecedores. Na
quinta-feira, 30, foram premiadas sete empresas que tiveram melhor desempenho em
2016 no atendimento de seus pedidos.
“Avaliamos nossos parceiros comerciais que demonstraram maior comprometimento,
tecnologia e inovação, qualidade e preço competitivo na área de suprimentos”,
explicou Ivan Witt, diretor de compras da montadora brasileira, que completa 10 anos
de montagem sob licença de veículos da coreana Hyundai em Anápolis (GO). O melhor
fornecedor do ano foi a NeoRodas, fabricante de rodas de alumínio.
Na visão de Witt, a Caoa deixou de ser uma empresa que apenas monta kits CKD
recebidos da Hyundai, para se tornar uma integradora de componentes fornecidos já
em boa parte por fabricantes locais. A realização da primeira edição do prêmio de
fornecedores confirma esse amadurecimento. “Até mesmo o programa de manufatura
local foi desenvolvido no País, em conjunto com a consultoria Setec, que nos ajudou
na confecção do manual de requisitos do fornecedor”, afirma.
“Nossos parceiros comerciais tiveram papel importante na localização de componentes
e na observância de todas as exigências do programa Inovar-Auto. Em muitos casos,
conseguimos superar as metas estabelecidas”, reconhece Ivan Witt, que ingressou no
Grupo Caoa em outubro de 2014 e passou a coordenar a equipe de compras e recursos
humanos.
O diretor destaca a opção da Caoa por estruturar uma operação exemplar no País,
dentro de conceitos de manufatura internacionais, e investir somas expressivas no
treinamento de pessoal, pesquisa e desenvolvimento na operação da montadora.
A empresa aplicou R$ 121 milhões no centro de pesquisa instalado no mesmo terreno
da fábrica em Anápolis, que possui dinamômetros exclusivos para teste de veículos
4x4 e laboratórios de controle de emissões, com autonomia para formular gasolinas
específicas para testes de consumo e emissões. Em breve o centro poderá prestar
serviços a terceiros.
MAIS NACIONALIZAÇÃO COM O INOVAR-AUTO
Desde que chegou à Caoa, o propósito de Witt foi elevar os índices de nacionalização
de componentes, tarefa que abrangeu os SUVs Tucson e ix35 flex, além dos caminhões
HR e HD78, este último substituído pelo HD80, que conquistou o direito de ser
financiado via Finame (65%) devido ao aumento de conteúdo nacional.
Logo depois apareceu no cenário o desenvolvimento do New Tucson para ser montado
em Anápolis. De 2014 a 2016 cresceu em 220% o número de componentes localizados
para atender a planta goiana, que hoje conta com 1,8 mil colaboradores.

Para prosseguir o esforço de nacionalização de componentes, a Caoa passará a
encomendar à Flamma Automotiva, do Grupo Aethra, no segundo semestre, as partes
laterais, capô e tampa do porta-malas do HD80, ix35 e do novo Tucson.
O ferramental virá da China e da Coreia do Sul para ser instalado nas prensas da
Flamma em Pouso Alegre (MG). "O HD 80 terá 65% de conteúdo local com o acréscimo
dessas peças nacionais, incluindo o motor FPT”, afirma Julio Ishida, gerente de
compras produtivas que atende as aquisições da montadora e o pós-venda. A área de
compras indiretas dá suporte à matriz em São Paulo e 160 lojas na área de distribuição
e serviços das marcas Hyundai, Subaru e Ford.
“Tomamos o cuidado de informar cada fornecedor sobre nossos planos estratégicos no
País e compartilhamos os planos de crescimento”, diz Witt. Ele admite que nem sempre
os volumes de suprimentos são expressivos no caso da Caoa, o que traz desafios para
o desenvolvimento na área de suprimentos.
“O que ajuda a solucionar essa questão é que temos um negócio atraente com uma
marca premium que atende muito bem o fornecedor. Quem fornece para nossos
veículos é percebido pelo cliente final e pelo mercado de forma geral como um
fornecedor de ponta, diferenciado”, enfatiza.
“Praticamos uma política de preços justos, com reajustes trimestrais com base no
câmbio vigente”, garante Witt, sugerindo que o estilo de negociação adotado lembra
o de outras montadoras de origem asiática, flexíveis na relação com os fornecedores.
“Ao mesmo tempo incentivamos ganhos de produtividade, apoiando os parceiros em
períodos de dificuldade.”
A desintermediação de compras não produtivas tem sido estimulada pelo Grupo Caoa,
que incentiva o atendimento rápido de suas necessidades, qualidade, inovação e
garantia de suprimento. A empresa mantém uma área de inteligência de compras,
posicionada na sede de São Paulo, gerenciando o suprimento de 12 mil itens indiretos.
Um exemplo da desintermediação ocorre com agências de viagem. “Com a
implementação do SAP na empresa passamos a operar diretamente como se fôssemos
uma agência de viagem. Negociamos direto com hotéis e outros agentes do
segmento”, revela Witt.
PRÊMIO
O Grupo Caoa tem hoje 33 fornecedores de materiais produtivos, aplicados
diretamente na linha de montagem, e 10.800 que fornecem serviços e itens não
usados na produção. No primeiro ano da premiação, o departamento de compras
contemplou com troféus empresas em três categorias não-produtivas e as quatro
categorias de fornecimento produtivo receberam troféus e certificados. Veja abaixo a
lista de premiados:
Excelência em logística: RG Log
A categoria valorizou quesitos como excelência no atendimento da operação,
competitividade comercial e excelência nas entregas para a fábrica de Anápolis de
componentes importados via Porto de Santos e também de componentes oriundos do
centro de consolidação local, que possui armazéns em Barueri (SP).
Excelência em compras indiretas: Incospray, empresa que realiza a pintura nas
concessionárias
do
Grupo
Caoa
(Hyundai,
Ford
e
Subaru).
Os requisitos decisivos na escolha foram qualidade assegurada dos produtos,
atendimento dos requisitos solicitados e excelência nas entregas.
Excelência em implementação e certificação de padrões operacionais de pósvenda: JD Power e Prime Action

As duas consultorias foram avaliadas pelo desenvolvimento do manual do Customer
Service Excelence.
Qualidade em fornecimento e entrega: troféu para Saint Gobain (vidros) e
certificado para a Doowon, produtora local de ar-condicionado.
Melhor fornecedor em nacionalização: troféu para Lear (bancos) e certificado para
Maxion Wheels (rodas de aço).
Inovação em custos e excelência em compras diretas: troféu para Axalta (tintas)
e certificado para Borkar (tapetes produzidos no País).
Melhor fornecedor do ano, pelo conjunto da obra: Neo Rodas (rodas de alumínio).
Crise profissionaliza mercado de reparos
03/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Eduardo Anizelli/Folhapress

Bruno José, fundador da rede BR4 Iphone, opera microscópio usado no reparo de
celulares, na matriz da rede, em Higienópolis
O faturamento das redes de franquia que trabalham com reparos e manutenção
cresceu 2,9% no ano passado na comparação com 2015, passando de R$ 1,09 bilhão
para R$ 1,12 bilhão. Os dados são da ABF (Associação Brasileira de Franchising).~
Além do avanço, o mercado de conserto de computadores, veículos e outros aparelhos
foi incluído em uma lista elaborada pelo Sebrae que elenca negócios promissores para
2017.
Há dois fatores por trás desse cenário, de acordo com especialistas: a crescente
profissionalização do setor e a retração econômica.
"Estamos passando por um processo de profissionalização da prestação de serviços no
Brasil. Esse movimento abrange todos os setores, desde lavanderias até oficinas
mecânicas", diz André Friedheim, diretor internacional da ABF (Associação Brasileira
de Franchising).
A consequência, afirma, é um serviço mais garantido. "As pessoas podem deixar seus
bens para reparo em lugares que emitem nota fiscal e têm seguro contra roubos ou
avarias, por exemplo."
A rede de assistência técnica paulistana BR4 Iphone, especializada no smartphone da
Apple, se encaixa no prognóstico. Atualmente, a empresa tem cinco unidades e
pretende chegar a sete até o fim de 2017. São feitos, em média, 1.500 atendimentos
por mês, diz Bruno José, fundador da marca.
Para o empresário, um dos motivos da expansão é o fato de ter investido em
maquinário para realizar reparos mais complexos, além de não lidar apenas com a
troca de componentes dos aparelhos.
"Instalei um laboratório na matriz, em Higienópolis, com um microscópio avançado e
outros equipamentos."

José também promove a qualificação de seus técnicos por meio de experiência prática
no laboratório.
COBRANÇAS INDEVIDAS
Apesar da crescente profissionalização, uma das marcas do setor ainda é a "assimetria
de conhecimento" entre prestador de serviço e consumidor, diz o consultor do SebraeSP Gustavo Carrer.
"Isso abre espaço para picaretagem, como a cobrança por serviços que, de fato, não
foram feitos."
A solução, afirma Carrer, é a transparência nas relações com o cliente, que pode ser
colocada em prática com iniciativas como o teste de componentes na frente do cliente
ou a apresentação de garantia pelo serviço.
No caso da Casa do Notebook, fundada em 1988, a tradição ajuda a "quebrar o gelo",
diz Paulo Castanho, fundador da empresa.
Adriano Vizoni/Folhapress

Paulo Castanho, fundador da Casa do Notebook, na loja onde são feitos os reparos,
em SP
"É uma área difícil mesmo. Nós investimos muito na divulgação da marca. Hoje, o
pessoal parece confiar mais."
A rede é composta por 22 franquias espalhadas pelo Brasil, além de duas unidades
próprias na cidade de São Paulo. Segundo Castanho, o movimento mensal aumentou
cerca de 30% na capital paulista desde o começo do ano passado.
DIVERSIFICAÇÃO
Os efeitos da retração econômica favorecem o setor de reparo: a população tende a
adiar a compra de itens e buscar o prolongamento da vida útil dos que já estão em
casa.
"O consumidor opta por não trocar de automóvel, mas precisa continuar a fazer a
manutenção preventiva ou corretiva do veículo que possui", afirma o consultor do
Sebrae-SP Gustavo Carrer.
A DiskReparo, que faz restauros de pintura e funilaria automotiva em domicílio, decidiu
se movimentar para aproveitar o momento.
O principal negócio da companhia baseia-se em veículos que vão até os clientes,
carregando na traseira um pequeno laboratório de tintas e equipamentos usados nos
consertos. São 15 carros próprios e 14 franqueados espalhados pela capital e pelo
interior de São Paulo.
O número de funcionários vem aumentando desde 2015, segundo Carlos Ramos,
gerente comercial e de desenvolvimento da companhia. "Em 2015, eu tinha 22
funcionários contratados. Atualmente, são mais de 40."

No fim do ano passado, a empresa começou a tirar do papel outra modalidade do
serviço, apelidada de "fast repair box" (caixa de conserto rápido, em tradução livre).
"A ideia é captar o cliente que não quer ser atendido em casa. Há a preocupação de
que o reparo em domicílio faz muita sujeira", diz Ramos.
As tais caixas ficarão instaladas em postos de gasolina, por exemplo. O plano é estrear
as primeiras unidades franqueadas em maio.
Fraude em postos do Paraná tinha esquema para lavagem de dinheiro
03/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Segundo as investigações, esquema de adulteração girava em torno de dois
núcleos “abastecidos” cada um por uma empresa

A investigação que confirmou a prática de fraudes no abastecimento de nove postos
de combustíveis de Curitiba e região metropolitana (RMC) mostra que as adulterações
feitas nas bombas destes estabelecimentos são apenas uma das ações comandadas
por uma organização criminosa formada por ao menos 15 pessoas.
Provas sugerem envolvimento de parte dos suspeitos em esquemas mais complexos
usados para lavagem de dinheiro, conforme revelam os autos do inquérito da
investigação Pane Seca, deflagrada no dia 25 de março, em Curitiba, para desmontar
a atuação dos suspeitos.
Documentos das denúncias feitas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) e de
despachos da Justiça aos quais a reportagem teve acesso detalham uma rede formada
por proprietários, gerentes e mecânicos de bombas, dos quais oito foram presos
durante a primeira etapa da Pane Seca.
Entre os detidos está Eugênio Rosa de Oliveira, proprietário de quatro dos nove postos
onde foram comprovadas fraudes e um dos suspeitos mais ativos do esquema. No dia
da prisão, Oliveira portava cheques que, juntos, somavam R$ 877 mil, fora contratos
que, para da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do
Paraná (MP-PR), deixam clara sua relação com os estabelecimentos investigados.
Além disso, provas colhidas pelos agentes apontam que Oliveira é dono de uma
churrascaria que seria usada para lavar o dinheiro obtido com o abastecimento
irregular. Ele também estaria negociando os postos em seu nome em troca de
apartamentos em Balneário Camboriú, o que reforçaria a tese da polícia de que as
práticas criminosas do grupo envolvem lavagem de dinheiro. Há indícios de que o
investigado participou de transações que já superam os R$ 60 milhões.
“De acordo com o que foi apurado, é possível concluir que a organização criminosa
utilizava-se da fraude no comércio de combustíveis, assim como outras atividades
aparentemente lícitas, apenas como meio para praticar outros tipos penais de maior
gravidade. Tal circunstância ficou evidenciada pelos documentos apreendidos com
Eugênio, que indicam a movimentação provavelmente ilícita de cifras elevadíssimas,
o que configuraria o crime de lavagem de capitais”, afirmou o promotor Maximiliano
Ribeiro Deliberador em denúncia.

Esquema
No esquema de fraude em bombas de combustíveis foram identificados dois núcleos
distintos. O primeiro está ligado à empresa Lars Bomba, de Ponta Grossa, que,
segundo as investigações, adulterava equipamentos de cinco postos de combustíveis
da RMC: Master Tingui, GRC, Posto Via Aeroporto, Karwell e Itaipu. Interceptações
telefônicas autorizadas pela Justiça evidenciam a relação estabelecida e a empresa
que praticava as mudanças no sistema e os proprietários.
Os autos da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do
Paraná (MP-PR) – órgão que recebeu as primeiras denúncias sobre a fraude – afirma
que diálogos interceptados permitiram identificar alguns dos gerentes dos postos
investigados, bem como confirmar a hipótese de fraude. Uma das ligações entre um
proprietário de posto e um dos responsáveis pela Lars Bomba, afirma o MP, deixa
“evidente que atuam juntos para adulterar o sistema eletrônico das bombas”.
Já o segundo núcleo do esquema criminoso gira ao redor da empresa RMD Serviços
para Postos de Combustíveis, que fazia as alterações nas bombas dos postos Midas,
JPS, Rubi e Colina. Um dos diálogos interceptados faz menção direta à manipulação
de placas e ajustes de quantidade de combustíveis.
Laudo de perícia realizado pelo Inmetro mostra que as fraudes nas bombas de
combustíveis destes estabelecimentos não eram permanentes, ou seja, elas eram
comandadas de forma a serem inibidas em casos de fiscalização. Conforme as
investigações, eram os próprios gerentes dos postos que acionavam o dispositivo, que
injetava menos combustível do que o realmente pago pelo cliente.
As investigações também permitiram detectar a presença de metanol em
combustíveis, bem como a quantidade de álcool em nível superior ao tolerado - que é
de 27%. Para os investigadores, isso significa ainda que os produtos comercializados
nestes postos não eram adquiridos de distribuidoras autorizadas, mas de caminhões
irregulares.
Outro lado
A reportagem não conseguiu contato, na tarde deste domingo, com os advogados de
Eugênio Rosa de Oliveira. Também não foram encontrados telefones da empresa Lars
Bomba para ouvir o que a empresa tem a dizer sobre as acusações. O celular da RMD
Serviços disponível nas redes sociais estava desligado no período em que a reportagem
tentou contato.
Com investimento de R$ 280 mi, Gerdau Summit entra em operação
03/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
(02/04/2017) - A Gerdau e as companhias japonesas Sumitomo Corporation e The
Japan Steel Works (JSW) realizaram na semana passada a cerimônia de início das
operações da joint venture Gerdau Summit em Pindamonhangaba (SP), com
investimentos previstos de R$ 280 milhões.
A Gerdau Summit terá capacidade instalada anual de 50 mil toneladas por ano,
voltadas para atender o setor de energia eólica e as indústrias de açúcar e álcool, óleo
e gás, assim como o segmento de mineração. A produção de peças para o setor eólico
está prevista para começar no início de 2018. No entanto, já estão sendo produzidas
em Pindamonhangaba peças forjadas para o setor de açúcar e álcool e cilindros de
laminação para a indústria do aço e do alumínio.
A Gerdau detém 59% de participação na empresa e está realizando o aporte,
principalmente, por meio dos ativos já existentes para a produção de cilindros. Já a
participação da Sumitomo é de 39% e da JSW de 2%.

A Sumitomo Corporation e a JSW são empresas com vasto conhecimento do mercado
mundial de energia eólica e domínio tecnológico do processo produtivo de
componentes para o setor. “A união da expertise das duas companhias japonesas ao
potencial industrial e capacidade de inovação da Gerdau permitirá a produção
brasileira de peças para abastecer a construção de novos parques eólicos no País,
oferecendo aos clientes produtos de elevada qualidade e competitividade em custos”,
informa a Gerdau em comunicado de imprensa.
Com o início da operação da joint venture, a Empresa espera crescer, até 2020, cerca
de 70% a produção de peças forjadas para o setor eólico, peças fundidas e forjadas
para outros segmentos, e cilindros de laminação. Para atender essa demanda, a
Gerdau Summit deve gerar cerca de 100 novos postos de trabalho diretos em
Pindamonhangaba.
"A aliança entre Gerdau, Sumitomo e JSW permitirá crescermos juntos, compartilhar
bons resultados e contribuir para o desenvolvimento de um setor que gera energia
limpa e sustentável", afirma Guilherme G. Johannpeter, vice-presidente executivo de
Aços Especiais e Aços Longos América do Sul da Gerdau.
Segundo Takeshi Murata, diretor executivo da Sumitomo Corporation, "a nova
empresa contribuirá para atender as crescentes necessidades em infraestrutura no
Brasil e em outros mercados do mundo nos próximos anos, particularmente nos países
latino-americanos". Para Takashi Shibata, diretor executivo da JSW, "a Gerdau
Summit reúne pontos fortes das três empresas envolvidas e acredito que se tornará
uma empresa líder em forjados e fundições na América Latina e também em todo o
mundo".
As perspectivas para o setor eólico no Brasil são promissoras. Segundo a Associação
Brasileira de Energia Eólica, o País possui cerca de 430 parques eólicos e, até 2020,
deverão ser construídos mais 330 parques. A capacidade eólica instalada atual no País
responde por 7% (10,74 GW) da matriz de energia elétrica. Em 2020, deverá alcançar
11% de participação (18,7 GW).
Gerdau reativa laminador em Pindamonhangaba - A Gerdau aproveitou a ocasião para
divulgar a recente reativação de um laminador de barras redondas, na usina de
Pindamonhangaba, cujas atividades estavam temporariamente paralisadas em razão
da menor demanda da indústria automotiva. O laminador tem capacidade instalada de
500 mil t/ano. Atualmente, todos os três laminadores da usina de Pindamonhangaba
estão em operação.
Engenheiros são contrários ao fim do conteúdo local
03/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
Entidade representativa de cerca de 500 mil engenheiros, a FNE - Federação Nacional
dos Engenheiros manifestou na semana passada, na Câmara dos Deputados, em
Brasília, seu posicionamento contrário às alterações promovidas pelo governo federal
na política de conteúdo para o setor de petróleo e gás. A entidade defende que o
governo reveja as regras a fim de auxiliar a retomada da produção industrial e a
geração de empregos.
Se as novas regras não eliminam totalmente o índice de conteúdo local, o reduz a um
percentual que pode ser cumprido apenas com serviços.
A resistência da FNE e de vários sindicatos, associações patronais e ligadas aos
trabalhadores em relação à nova política de conteúdo nacional foi manifestada durante
reunião da comissão geral realizada no plenário da Câmara Federal para debater as
novas regras de conteúdo local para petróleo e gás.

A FNE foi representada pelo consultor Artur Araújo que expôs, na tribuna do plenário
da Casa, a perda da oportunidade de novo ciclo de desenvolvimento e o risco de
demissão maciça de engenheiros e de trabalhadores. "Ou o governo modifica essa
política e retoma os percentuais anteriores de conteúdo local ou o País abandonará
uma rota de desenvolvimento de valor agregado", afirmou Araújo.
AS NOVAS REGRAS - Em fevereiro, o governo federal definiu uma nova política de
conteúdo local reduzindo os percentuais mínimos exigidos. Foi decidido que para a
área off-shore (atividade que concentra a exploração e produção de petróleo no Brasil)
os percentuais mínimos de conteúdo local serão de 25% para a construção de poços
e de 18% na atividade de exploração.
A FNE vem ressaltando que esses percentuais são baixos e que a mudança prejudicará
o setor industrial nacional, impedindo os fabricantes brasileiros se tornem
fornecedores os segmentos de petróleo e gás e naval - decisão que é vista como
retrocesso na área da engenharia, tecnologia e inovação.
A federação destaca que essa definição vai na contramão de um contexto que requer
a retomada da atividade industrial e estímulos à geração de vagas de trabalho após
dois anos de grave recessão. "A estimativa da FNE é que essa política custará, em
nossa categoria, 5 mil empregos. E estamos falando de 5 mil empregos dos mais
categorizados, 5 mil fontes de conhecimento", enfatizou.
O alerta sobre o risco de demissão foi feito também por outras entidades
representativas da classe trabalhadora a exemplo dos petroleiros e metalúrgicos e
trabalhadores da indústria naval.
Representantes do setor produtivo também firmaram posição na reunião da Comissão
Geral expondo a contrariedade dos empresários em relação à nova política de
conteúdo nacional.
O presidente executivo da Abimaq, José Velloso, disse que a recente medida do
governo federal levará à demissão de mais de 1 milhão de trabalhadores. "Iremos
demitir em vez de gerar trabalho e poderíamos estar gerando mais de 1,5 milhão de
empregos", disse. Ele informou que nos últimos anos o setor industrial fez
investimentos de US$ 60 bilhões para se preparar para a ampliação do setor de
indústria e gás. “Isso será perdido.”
Governo se nega a rever posição sobre conteúdo local, diz Abimaq
03/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
A Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos (FPMaq) se reuniu na
semana passada com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Bezerra Filho,
em mais uma tentativa de convencimento sobre a importância de se manter a política
nacional de conteúdo local para o setor de óleo e gás. Apesar dos argumentos
apresentados, o ministro tratou como irreversível a decisão do governo federal de
acabar com os subsídios para a indústria nacional.
O presidente da FPMaq, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), se disse inconformado
com a falta de visão estratégica do Palácio do Planalto. “Saímos do encontro convictos
de que a decisão está tomada com relação ao conteúdo local. O Brasil vai jogar fora
toda uma estrutura de alta tecnologia, levando ao colapso do setor e transferindo
investimentos e empregos para o exterior. O setor estima que isso pode levar à
demissão de mais um milhão de trabalhadores”, criticou.
Presente ao encontro, o presidente executivo da Abimaq, José Velloso, afirmou que a
conclusão a que se chega é que o governo não tem interesse de manter no Brasil a
indústria de alta tecnologia criada nos últimos 50 anos para atender a demanda da
Petrobras. “Estão optando por um modelo adotado por Venezuela, Nigéria e Angola,

países altamente produtores, mas sem uma cadeia forte. Ou seja, quando acabar o
Petróleo, acabou a riqueza”, lamentou o dirigente. Velloso argumenta que a estratégia
é mais perversa ainda, uma vez que o povo brasileiro estará subsidiando companhias
estrangeiras.
O presidente da Abimaq ressalta que a decisão representa um ´cavalo de pau´ na
estratégia de fortalecimento da estrutura tecnológica. “Isso significa que não haverá
a necessidade de se produzir no Brasil nenhuma máquina ou equipamento de alta
tecnologia.
Como ficam os US$ 60 bilhões de investimentos feitos por empresas que acreditaram
no país”, questionou. Velloso cita os exemplos de Reino Unido e Noruega, países que
tiveram uma grande expansão na produção de petróleo, mas que investiram num
parque industrial próprio. “Após a queda na produção petrolífera, esses países
passaram a vender máquinas e equipamentos para o mundo inteiro. Houve o
nascimento de um novo setor industrial”, exemplificou.
Repetro - A FPMaq e a Abimaq também mostraram ao ministro de Minas e Energia as
assimetrias provocadas pelo Repetro. Trata-se de um regime aduaneiro que isenta a
aquisição de bens e investimentos feitos por companhias petrolíferas internacionais.
“Esse é o maior subsídio que existe no Brasil. Ele desonera totalmente o bem
importado. A companhia de petróleo vem para cá, importa máquinas e equipamentos
e não paga impostos de importação, PIS, Cofins, ICMS, nada”, afirma Velloso, ao
contrário do que ocorre com a indústria nacional. “Já nós ficamos com todos esses
impostos. Onera-se mais o nacional do que o importado. É uma política nacional às
avessas”, finalizou.
Contas de energia elétrica terão bandeira tarifária vermelha em abril
03/04/2017 – Fonte: Bem Paraná
No mês de abril, os consumidores de energia elétrica vão pagar R$ 3 a mais para cada
100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. É que no próximo mês vai vigorar a bandeira
tarifária vermelha patamar 1, que é usada quando é preciso acionar usinas
termelétricas mais caras, por causa da falta de chuvas. As informações são da Agência
Brasil. É a primeira vez neste ano que a bandeira vermelha é ativada.
Em março, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela, com adicional de R$ 2 para
cada 100 kWh e, anteriormente, a bandeira era a verde, sem custo extra para o
consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o sistema de
bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos
consumidores o uso consciente.
As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia
custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade.
COMO FUNCIONAM AS BANDEIRAS O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em
2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas
termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas.
A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) e indica o
custo da energia em função das condições de geração. Quando chove menos, por
exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais
termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira
fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas
acionadas.

Cientistas chineses desenvolvem painéis solares que funcionam mesmo com
chuva
03/04/2017 – Fonte: GS Notícais
Uma equipe de cientistas de duas universidades chinesas desenvolveu painéis solares
capazes de gerar energia também em dias de baixa insolação, inclusive com chuva,
nevoeiro ou de noite, informa nesta segunda-feira o oficial "Diário do Povo".
"O objetivo é elevar a eficiência de conversão da luz direta até que volte a ter mais,
gerando energia suficiente em condições de pouca luminosidade tais como chuva,
nevoeiro, bruma ou na noite", explicou ao jornal o professor Tang Qunwei, da
Universidade Oceânica da China, uma das responsáveis do projeto.
Outra equipe liderada pelo professor Yang Peizhi, da Universidade Pedagógica de
Yunnan, também participa do desenvolvimento destas placas solares, que segundo a
imprensa oficial chinesa podem representar uma "revolução fotovoltaica".
A principal inovação destes painéis é o uso de um novo material chamado LPP (sigla
em inglês de "fósforo de longa persistência") que pode armazenar energia solar
durante o dia para que esta seja colhida durante a noite.
"Só a luz parcialmente visível pode ser absorvida e transformada em eletricidade, mas
o LPP pode armazenar energia solar a partir de luz não absorvida e perto da
infravermelha", explicou Tang, "permitindo a geração de energia contínua de dia e de
noite".
Estes avanços foram publicados em revistas científicas dos Estados Unidos e Europa,
que destacaram a queda de custos que a energia solar poderia ter graças a este tipo
de painéis.
Boa parte da energia consumida na China procede de combustíveis fósseis (carvão e
petróleo), mas ao mesmo tempo a segunda economia mundial é o país com mais
centrais solares instaladas (com capacidade para mais de 77 gigavats).

