
 

 

07 DE ABRIL DE 2017 

Sexta-feira 

 ESPECIALIZAÇÃO EM RELAÇÕES SINDICAIS E TRABALHISTAS 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: PRINCIPAIS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 

 PRESIDENTE DA FIEP MOSTRA PREOCUPAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ALTA EM 

IMPOSTOS 

 PROPOSTA DE REFORMA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO FICA PARA MAIO 

 ARTIGO: ERA POSSÍVEL EVITAR O AUMENTO DE IMPOSTOS? 

 INDÚSTRIA APOSTA NO MERCADO E PRODUZ 126% MAIS TRATORES EM MARÇO 

 BRASIL ACEITARÁ IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS DA COLÔMBIA SEM IPI, DIZ AGÊNCIA 

 PRODUÇÃO ACELERA 24% NO 1º TRIMESTRE 

 ANFAVEA: ALTA NAS VENDAS EM MARÇO NÃO É CONSISTENTE, NÃO É ROBUSTA 

 7 MUDANÇAS INESPERADAS QUE OS CARROS AUTÔNOMOS TRARÃO 

 É HORA DE O BRASIL APRIMORAR POLÍTICAS DE APOIO À INOVAÇÃO 

 CONSÓRCIO DE LEVES CRESCE 19% NO 1º BIMESTRE 

 VENDA DE ÔNIBUS RECUA 32 ANOS NA HISTÓRIA 

 EXPORTAÇÕES DE VEÍCULOS SÃO RECORDE NO 1º TRIMESTRE 

 TRIMESTRE FOI DE QUEDA, MAS ANO SERÁ DE ALTA NAS VENDAS DE VEÍCULOS 

 MÁQUINAS CRESCEM MAIS DE 40% NO 1º TRIMESTRE 

 CAMINHÕES TÊM AJUDA DO MERCADO EXTERNO 

 RESULTADOS DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS 

 MERCOSUL E ALIANÇA DO PACÍFICO BUSCAM APROXIMAÇÃO PARA AUMENTAR 

COMÉRCIO 

 EMPRESÁRIOS BRASILEIROS DEFENDEM ACORDO MERCOSUL-CANADÁ 

 GOVERNO FAZ MUDANÇAS NO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

 TEMER SINALIZA REFORMA TRABALHISTA CONCLUÍDA ANTES DA PREVIDENCIÁRIA, 

DIZ SENADOR 

 EXISTE UM LADO BOM NA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO? 

http://www.sindimetal.com.br/noticias/especializacao-em-relacoes-sindicais-e-trabalhistas/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/presidente-da-fiep-mostra-preocupacao-com-possibilidade-de-alta-em-impostos/
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http://www.contabeis.com.br/noticias/33436/proposta-de-reforma-do-sistema-tributario-fica-para-maio/
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/era-possivel-evitar-o-aumento-de-impostos-eqkdp997x9zct2sy74wsfc0mc
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2017/04/1873418-industria-aposta-no-mercado-e-produz-126-mais-tratores-em-marco.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873515-brasil-aceitara-importacao-de-veiculos-da-colombia-sem-ipi-diz-agencia.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25600/producao-acelera-24-no-1o-trimestre
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-alta-nas-vendas-em-marco-nao-e-consistente-nao-e-robusta/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/7-mudancas-inesperadas-que-os-carros-autonomos-trarao-55ni2tsdcpjw8c6nmungzdnvo
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pedropassos/2017/04/1873414-e-hora-de-o-brasil-aprimorar-politicas-de-apoio-a-inovacao.shtml
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25606/consorcio-de-leves-cresce-19-no-1o-bimestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25604/venda-de-onibus-recua-32-anos-na-historia
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25603/exportacoes-de-veiculos-sao-recorde-no-1o-trimestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25602/trimestre-foi-de-queda-mas-ano-sera-de-alta-nas-vendas-de-veiculos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25605/maquinas-crescem-mais-de-40-no-1o-trimestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25601/caminhoes-tem-ajuda-do-mercado-externo
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25597/resultados-dos-fabricantes-de-veiculos
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercosul-e-alianca-do-pacifico-buscam-aproximacao-para-aumentar-comercio/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercosul-e-alianca-do-pacifico-buscam-aproximacao-para-aumentar-comercio/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/empresarios-brasileiros-defendem-acordo-mercosul-canada/
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=33437770
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873194-temer-sinaliza-reforma-trabalhista-concluida-antes-da-previdenciaria-diz-senador.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873194-temer-sinaliza-reforma-trabalhista-concluida-antes-da-previdenciaria-diz-senador.shtml
http://www.contabeis.com.br/noticias/33424/existe-um-lado-bom-na-lei-da-terceirizacao/


 OIT: BRASIL DEVE SEGUIR CONVENÇÕES; EX-MINISTRO DEFENDE REFORMA 

TRABALHISTA 

 EQUIPE ECONÔMICA VÊ CONCESSÃO PRECOCE NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 GOVERNO: FLEXIBILIZAÇÃO NA PREVIDÊNCIA REDUZ ECONOMIA EM MÉDIA 10% 

EM 10 ANOS 

 RENAN: RECUO MOSTRA QUE É POSSÍVEL FAZER REFORMA ‘SEM PENALIZAR 

TRABALHADOR’ 

 PARA ALCKMIN, REFORMA DA PREVIDÊNCIA SERÁ APROVADA COM ‘AMPLA 

MAIORIA’ 

 APÓS DIVULGAÇÃO DO PLACAR DA PREVIDÊNCIA, DEPUTADOS MUDAM O VOTO 

 MEGALE, DA ANFAVEA, DIZ QUE FICOU ‘MUITO’ ASSUSTADO COM PLACAR DA 

PREVIDÊNCIA 

 ‘NO MOMENTO DA VOTAÇÃO, TEREMOS MAIORIA’, DIZ MEIRELLES 

 MANSUETO: FIXAÇÃO DA IDADE MÍNIMA NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA É 

ESSENCIAL 

 TEMER AUTORIZOU MODIFICAÇÕES EM 5 TEMAS DA PROPOSTA DA PREVIDÊNCIA, 

DIZ RELATOR 

 RECUO DE TEMER NA PREVIDÊNCIA TERÁ IMPACTO DE R$ 115 BILHÕES 

 TEMER: FLEXIBILIZAÇÃO DO TEXTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO É RECUO 

 ARTHUR MAIA: EXISTEM DUAS ALTERNATIVAS PARA MUDANÇAS DE REGRAS DE 

TRANSIÇÃO 

 MEIRELLES DIZ QUE GOVERNO AVANÇA NA CONSTRUÇÃO DO CONSENSO SOBRE 

PREVIDÊNCIA 

 FHC DIZ QUE RECUO DE TEMER NA PREVIDÊNCIA FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO 

 EM VÍDEO, TEMER DIZ QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA TRARÁ MAIS IGUALDADE 

 ARTHUR MAIA DESCARTA PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS INFERIOR 

AO MÍNIMO 

 HÁ MUITA CONFIANÇA NA APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ 

IMBASSAHY 

 ESTÃO SENDO FEITOS ESTUDOS E CÁLCULOS PARA REGRAS DE TRANSIÇÃO, DIZ 

ARTHUR MAIA 

 GOVERNO FARÁ CAMPANHA PARA JOVENS SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 5 PONTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA VÃO MUDAR. VEJA QUAIS SÃO 

 RECUO NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA TERÁ POUCO IMPACTO, DIZ MINISTRO 

 8 MITOS E VERDADES SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 COMO VIGIAR OS CONCORRENTES E USAR ISSO PARA FAZER O NEGÓCIO CRESCER 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO (IAEMP) AVANÇA 4,6 PONTOS EM MARÇO, 

REVELA FGV 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/528616-OIT-BRASIL-DEVE-SEGUIR-CONVENCOES-EX-MINISTRO-DEFENDE-REFORMA-TRABALHISTA.html
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-divulgacao-do-placar-da-previdencia-deputados-mudam-o-voto/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/megale-da-anfavea-diz-que-ficou-muito-assustado-com-placar-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/megale-da-anfavea-diz-que-ficou-muito-assustado-com-placar-da-previdencia/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/no-momento-da-votacao-teremos-maioria-diz-meirelles/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mansueto-fixacao-da-idade-minima-na-reforma-da-previdencia-e-essencial/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mansueto-fixacao-da-idade-minima-na-reforma-da-previdencia-e-essencial/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-autorizou-modificacoes-em-5-temas-da-proposta-da-previdencia-diz-relator/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-autorizou-modificacoes-em-5-temas-da-proposta-da-previdencia-diz-relator/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/recuo-de-temer-na-previdencia-tera-impacto-de-r-115-bilhoes-60jgh5fcqlj1rzhu8rvvwft44
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-flexibilizacao-do-texto-da-reforma-da-previdencia-nao-e-recuo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-existem-duas-alternativas-para-mudancas-de-regras-de-transicao/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-descarta-pagamento-de-pensoes-e-aposentadorias-inferior-ao-minimo/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/arthur-maia-descarta-pagamento-de-pensoes-e-aposentadorias-inferior-ao-minimo/
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 CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO DEVE CRESCER 2,7% NESTE ANO ANTE 2016, DIZ 

ONS 

 ENERGIA ELÉTRICA TEVE O MAIOR IMPACTO NO IPCA DE MARÇO, AFIRMA IBGE 

 GOVERNO VAI REVER META FISCAL DE 2018 

 RECUPERAÇÕES JUDICIAIS SOBEM 8,7% EM MARÇO ANTE FEVEREIRO, DIZ SERASA 

 INVESTIMENTO MOSTRA RECUPERAÇÃO E AVANÇA 3,4% EM FEVEREIRO, DIZ IPEA 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO SINALIZA TENDÊNCIA DE MELHORA 

 CEPAL DIZ QUE BRASIL VAI CRESCER MENOS DE 0,4% NESTE ANO 

 BRASIL REGISTRA MENOR INFLAÇÃO TRIMESTRAL DESDE 1994 

 CESTA BÁSICA DE CURITIBA FECHA MARÇO EM R$ 389,52; ALTA DE 0,58% 
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CÂMBIO 

EM 07/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,125 3,126 

Euro 3,317 3,319 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carga-do-sistema-eletrico-deve-crescer-27-neste-ano-ante-2016-diz-ons/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carga-do-sistema-eletrico-deve-crescer-27-neste-ano-ante-2016-diz-ons/
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-vai-rever-meta-fiscal-de-2018/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/recuperacoes-judiciais-sobem-87-em-marco-ante-fevereiro-diz-serasa/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/investimento-mostra-recuperacao-e-avanca-34-em-fevereiro-diz-ipea/
http://exame.abril.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sinaliza-tendencia-de-melhora/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cepal-diz-que-brasil-vai-crescer-menos-de-04-neste-ano/
http://exame.abril.com.br/economia/brasil-registra-menor-inflacao-trimestral-desde-1994/
http://www.bemparana.com.br/noticia/496592/cesta-basica-de-curitiba-fecha-marco-em-r-38952-alta-de-058


 

Especialização em Relações Sindicais e Trabalhistas 

07/04/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 

 
 

O SINDIMETAL/PR, em parceria com Wilson Cerqueira Consultores Associados 
promove o curso: “Especialização em Relações Sindicais e Trabalhistas, na sede do 
sindicato. Entre os objetivos do curso está a preparação de gestores para mudanças 

na legislação trabalhistas e para negociações com sindicatos, como data-base e PLR. 
 

 

Licenciamento ambiental: principais propostas de alteração legislativa 

07/04/2017 – Fonte: SmartCom 
 

 
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) promove nesta 

quarta-feira (12), a partir das 8h30, a palestra Licenciamento Ambiental: principais 
propostas de alteração legislativa. O evento, em parceria com o escritório de advocacia 
De Paola & Panasolo e a Roadimex Ambiental, é gratuito e tem como objetivo 

apresentar as modificações referentes ao licenciamento ambiental. 
 

Durante o evento as principais propostas de modificação na legislação, em especial o 
projeto de Lei 3.729/04, serão avaliadas e discutidas pela Consultora Legislativa do 
Senado Federal na área de Meio Ambiente e advogada, Karin Kässmayer. 

 

http://www.sindimetal.com.br/noticias/especializacao-em-relacoes-sindicais-e-trabalhistas/


Segundo a coordenadora do Giema – Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio 
Ambiente (da AHK Paraná) e consultora técnica de Logística Reversa do Sindicato das 
Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, de Doces e Conservas 

Alimentícias do Paraná (Sincabima), Cris Baluta, a Lei 3.729/04 pretende instituir a 
Lei geral sobre licenciamento ambiental.  

 
“O principal objetivo do projeto, em tramitação no Congresso Nacional, é promover 

uma maior celeridade nos processos de licenciamento ambiental, prevendo um prazo 
máximo de seis meses para a conclusão dos processos, bem como criar uma nova 
modalidade de licenciamento simplificado para atividades de baixo potencial de causar 

poluição ambiental”, explica. 
  

Serviço: 
Palestra Licenciamento Ambiental: principais propostas de alteração 
legislativa 

Data: 12 de abril, quarta-feira 
Horário: 8h30 às 10h30  

Local: De Paola & Panasolo - Sociedade de Advogados| Jaime Balão, 331 (Hugo Lange) 
– Curitiba  
Evento gratuito. Mais informações e inscrições: ahkparana@ahkbrasil.com ou (41) 

3323-5958. 
  

Palestrante:  
Karin Kässmayer é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR, com 
Doutorado Sanduíche na Universidade de Tübingen, Alemanha. Mestre em Direito 

Econômico e Social pela PUC-PR. Consultora Legislativa do Senado Federal na área de 
Meio Ambiente. É advogada e professora do IDP. Foi professora de Direito Ambiental 

da Faculdade de Direito da UFPR. Diretora de Pesquisa do IBRAJUS.  
 

Presidente da Fiep mostra preocupação com possibilidade de alta em 
impostos 

07/04/2017 – Fonte: Agência FIEP 

 
Presidente da Fiep mostra preocupação com possibilidade de alta em 
impostos 

 

Edson Campagnolo afirma que medida representa aumento de custos para empresas 
e cobra ações do governo para melhorar eficiência da máquina pública 

 
 

Campagnolo: empresas não têm como absorver nova alta de tributos (Foto: Gelson 
Bampi) 

 
O presidente da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, 
mostrou preocupação com a nova possibilidade de aumento de impostos cogitada pelo 

governo federal esta semana.  
 

mailto:ahkparana@ahkbrasil.com
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/presidente-da-fiep-mostra-preocupacao-com-possibilidade-de-alta-em-impostos/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/presidente-da-fiep-mostra-preocupacao-com-possibilidade-de-alta-em-impostos/
http://www.agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Pro-Etica014.jpg


Depois de anunciar o fim das desonerações sobre a folha de pagamentos que haviam 
sido concedidas em 2011, agora o governo estuda elevar tributos sobre combustíveis 
como forma de reduzir os déficits nas contas da União neste e no próximo ano. 

 
“Aumento de imposto representa aumento de custos para qualquer indústria e 

qualquer cidadão. Especialmente nesse período de crise prolongada, as empresas não 
terão como absorver uma nova alta de tributos e terão que repassar os custos para o 

preço final dos produtos”, afirma Campagnolo. “Isso prejudica cada vez mais o poder 
de compra do consumidor e dificulta ainda mais a retomada do crescimento econômico 
do país”, completa. 

 
O presidente da Fiep lembra que a carga tributária já é apontada, pela pesquisa 

Sondagem Industrial, realizada anualmente pela entidade, como a maior vilã para a 
competitividade das empresas. No total, 83% das indústrias paranaenses 
entrevistadas colocam os impostos elevados como o principal empecilho para enfrentar 

a concorrência no mercado interno. 
 

Para Campagnolo, é preciso que o governo assuma sua responsabilidade e encontre 
soluções para reduzir gastos desnecessários e aumentar a eficiência administrativa. 
“É muito cômodo para o governo cobrir o déficit só com o fim de desonerações, retirada 

de vantagens competitivas e aumento de impostos.  
 

Mas o papel de um governo não pode se limitar a isso”, diz. “Ele precisa reduzir 
despesas e encontrar mecanismos para aumentar a eficiência da máquina pública. É 
inadmissível que qualquer governo considere que a única saída possível para cobrir 

seus rombos seja transferir a conta para quem produz, que são os empresários e 
trabalhadores”, conclui. 

 

Proposta de reforma do sistema tributário fica para maio 

07/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 

 
O governo federal decidiu aguardar a votação das reformas trabalhista e previdenciária 

para voltar a discutir uma proposta de mudanças no sistema tributário. Michel Temer 
chegou a anunciar que a proposta seria encaminhada no início de abril. 
 

O governo federal decidiu aguardar a votação das reformas trabalhista e previdenciária 
para voltar a discutir uma proposta de mudanças no sistema tributário. O presidente 

Michel Temer chegou a anunciar que a proposta seria encaminhada no início de abril. 
A avaliação do núcleo político, no entanto, é que é melhor tratar uma reforma de cada 
vez para evitar que as discussões sejam contaminadas. 

 
O Palácio do Planalto informou a senadores e deputados federais que a apresentação 

do texto deve ocorrer somente depois de maio. A equipe econômica tem defendido 
uma reforma fatiada. 

 
A primeira parte seria a simplificação do Programa de Integração Social (PIS) , depois 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e com mudanças 

no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no segundo semestre. 
 

Vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e deputado federal, 
Laércio Oliveira (SD-SE) foi ao Palácio do Planalto preocupado com o impacto das 
mudanças e recebeu a informação de que, por enquanto, a reforma tributária não será 

tratada. 
 

O setor teme que as mudanças no PIS e Cofins levem a aumento de impostos. 
“Qualquer mexida na carga tributária prejudica a retomada do crescimento e do 
emprego”, disse. 

 

http://www.agenciafiep.com.br/indicador_economico/xxi-sondagem-industrial/
http://www.contabeis.com.br/noticias/33436/proposta-de-reforma-do-sistema-tributario-fica-para-maio/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/pis
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/pis
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins


Segundo fontes do Ministério da Fazenda, o novo cronograma prevê elaboração do 
projeto até maio. O governo está preocupado com a possibilidade de que as mudanças 
tributárias causem turbulências em alguns setores da econômica e gerem, nos 

Estados, novos focos de pressão sobre o Congresso Nacional justamente quando 
outras propostas importantes e complexas estiverem sendo votadas. 

 
Paralelamente, deputados federais têm percorrido o país para apresentar outra 

proposta e conseguido o apoio de setores econômicos. O projeto, de autoria do 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), foi apresentado em uma comissão da Câmara 
para fazer uma completa reformulação do sistema, com instituição de um Imposto 

sobre Valor Agregado (IVA) e extinção de outros tributos. 
 

Mesmo a discussão desse relatório, contudo, deverá ser feita apenas pois das 
reformas. “Combinamos esperar”, disse Hauly, que enquanto isso faz reuniões com 
várias entidades em busca de apoio. A equipe econômica resiste a essa proposta e 

quer mudanças fatiadas, para simplificar o sistema, sem alterar a relação dos 
impostos. 

 
Há também temor do impacto político, porque, ao extinguir impostos, o tucano 
defende a criação de uma nova contribuição sobre as movimentações financeiras, nos 

moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). 
 

No fim de fevereiro, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) 
propôs ao presidente Michel Temer uma reforma nos moldes da defendida por Hauly, 
com a criação do IVA que seria cobrado no momento da venda do produto e substituiria 

PIS/Cofins, ISS e ICMS.  
 

Artigo: Era possível evitar o aumento de impostos? 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Ao lado do aumento de receitas, a eliminação de distorções é o melhor e mais 
justo instrumento para recompor a arrecadação em um ajuste fiscal 

Felipe Lima  
 
E ainda, para completar a pergunta do título: não havendo como evitar o aumento de 

impostos, a reoneração era o melhor a fazer ou havia alternativas melhores que não 
dependessem do Congresso? 

 
De bate-pronto: sim, havia como evitar o aumento de impostos em termos 
matemáticos. Mas em termos políticos (e até de certo bom senso), o aumento de 

impostos, da forma como foi feito, parece uma solução menos pior. 
 

O que aconteceu: a projeção oficial de receitas e despesas para 2017 foi feita no 
momento da mudança de governo em 2016, quando a perspectiva de um governo 
mais responsável na política econômica aumentou a confiança na economia – a maior 

parte das projeções econômicas indicava crescimento entre 1,5% e 2% para 2017.  
 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/era-possivel-evitar-o-aumento-de-impostos-eqkdp997x9zct2sy74wsfc0mc


Naquele momento, a inflação também era mais alta e ainda não havia começado a 
cair. Assim, o orçamento de 2017 foi calculado com projeções de crescimento otimista 
e de inflação “pessimista”. Ou seja: o governo superestimou suas receitas tanto por 

considerar um crescimento mais acelerado, quanto por levar em conta a inflação 
também mais alta. 

 
Seria possível cortar mais gastos, mas com o risco de termos serviços públicos 

fechados no fim do ano 
 
 Mas o que estamos vendo é justamente o contrário: a economia não reage (as 

projeções atuais estão bem menores, em torno de 0,5% de crescimento para 2017) e 
a inflação, felizmente, vem caindo. Assim, a receita pública será mais baixa que a 

projetada na lei orçamentária. E, para atingir a meta fiscal programada neste cenário, 
ou corta-se despesa, ou aumenta-se impostos. 

 
Aos números: a meta fiscal aprovada pelo Congresso é de déficit de R$ 139 bilhões. 

Com as receitas menores, as projeções indicavam déficit de R$ 197 bilhões ao fim de 
2017. Para retornar à meta (e evitar cometer crime de responsabilidade), o governo 

precisa, entre cortar gastos e elevar a arrecadação, obter R$ 58 bilhões.  
 
Foi feita uma mistura: corte de despesa de R$ 42 bilhões e aumento da arrecadação 

em R$ 16 bilhões, dividido em duas partes: R$ 10 bilhões de recursos de novas 

concessões de hidrelétricas e R$ 6 bilhões advindos do aumento de tributos, em parte 
adicionando IOF para cooperativas de crédito e realizando a reoneração sobre a folha 
de pagamento de alguns setores – estes últimos, benefícios dados durante a gestão 

econômica passada, sem critério para setores escolhidos ou avaliação dos impactos 
positivos e seus riscos que justificassem tais desonerações. 

 
Seria possível, sim, cortar mais gastos, mas com o risco de termos serviços públicos 
fechados no fim do ano. Para cumprir a meta fiscal, o governo simplesmente deixaria 

de operar alguns serviços. Seria possível, mas politicamente o custo é altíssimo. 
 

Então, a solução encontrada foi eliminar (ainda que de maneira incompleta) as 
distorções introduzidas pela gestão econômica anterior – ao lado do aumento de 

receitas, a eliminação de tais distorções é o melhor e mais justo instrumento para 
recompor a arrecadação em um ajuste fiscal, prejudicando menos o contribuinte de 
forma direta.  

 
As demais alternativas de aumento de arrecadação sem toda a tramitação no 

Congresso seriam aumentos de IOF sobre demais operações ou da Cide-Combustíveis, 
medidas que impactariam mais diretamente consumidores e preços. 
 

Como é necessário chegar à meta fiscal e as despesas já foram cortadas até o seu 
“limite”, o aumento de receitas promovido utilizou, pelo menos, um ótimo instrumento 

– eliminação de benefícios dados sem que seus impactos tivessem sido mensurados. 
A medida acaba com alguns privilégios para recompor a arrecadação. Já que o remédio 
era esse, que seja o menos amargo possível. 

 
(Leonardo Palhuca é mestre em Economia pela Albert-Ludwigs-Universität Freiburg e 

editor do site Terraço Econômico). 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.terracoeconomico.com.br/


 

Indústria aposta no mercado e produz 126% mais tratores em março 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Mauro Zafalon/Folhapress  

 

 

 

Trator em Santa Helena, no Paraná  

    

As indústrias de máquinas agrícolas apostam na recuperação do mercado interno neste 

início de ano. No mês passado, produziram 126% mais tratores do que em igual mês 
de 2016. O ano passado havia sido um período de vendas reduzidas.  

 
Também aquecida, a produção de colheitadeiras teve aumento de 60% no período.  
Esse desempenho positivo não se resumiu apenas a março. A produção acumulada de 

tratores nos três primeiros meses deste ano superou em 90% a de janeiro a março de 
2016. Nesse mesmo período, a indústria produziu 60% mais colheitadeiras.  

 
As vendas também estão aquecidas, mas em ritmo menor do que a da produção. 
Dados divulgados nesta quinta-feira (6) pela Anfavea (associação do setor) indicam 

que as vendas de tratores para as distribuidoras somaram 7.919 unidades no 
trimestre, 50% mais do que no ano passado. 

 
Já as vendas de colheitadeiras subiram para 1.248 unidades, 30% mais do que em 
igual período do ano passado.  

 
O maior crescimento nas vendas ocorreu no setor de tratores de até 80 cavalos, cuja 

participação subiu para 49% do total comercializado no atacado.  
 
Os de 81 a 130 cavalos participaram com 27%, enquanto os de potência superior a 

130 somaram 24% das vendas totais do setor.  
 

O bom desempenho da indústria favoreceu o mercado de trabalho. A indústria de 
máquinas agrícolas empregava 17,4 mil trabalhadores no mês passado, 14% mais do 
que em igual mês de 2016. No mesmo período, a indústria de autoveículos reduziu em 

9% o quadro de trabalhadores.  
*  

Estoquem de grãos param de subir  
Os estoques mundiais de grãos estão elevados, mas param de subir na safra 2017/18. 
Dados do Amis (um sistema de informações agrícolas baseadas em 11 organizações 

internacionais) indicam que a produção de trigo recua para 740 milhões de toneladas 
em 2017/18.  

 
Os estoques finais ficam em 247 milhões. 

 
A produção mundial de milho atingirá 1,05 bilhão de toneladas, restando estoques 
finais de 214 milhões de toneladas, praticamente iguais às de 2016/17. 

 
Já os números da soja apontam para estoques de 48 milhões de toneladas, mas os 

dados do Amis ainda se referem à safra 2016/17.  
 
*  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2017/04/1873418-industria-aposta-no-mercado-e-produz-126-mais-tratores-em-marco.shtml


Produtos agropecuários seguram inflação  
Os produtos agropecuários continuam em queda no atacado, viabilizando uma pressão 
menor dos alimentos nas próximas semanas na taxa de inflação.  

 
O Índice de Preços por Atacado do IGD-DI (Índice Geral de Preços) da FGV apontou 

deflação de 4,8% nesses preços no primeiro trimestre deste ano. Em 12 meses, a taxa 
recua 1,2%.  

 
Os produtos que mais cooperaram para a queda da inflação no atacado em março 
foram soja (menos 6%), milho (-10%) e farelo de soja (-7%).  

 
Já as maiores pressões vieram de mamão (mais 29%), ovos (6%) e leite (4%).  

*  
Funrural - Deputados e senadores ligados ao agronegócio vão levar ao Palácio do 
Planalto as preocupações do setor produtivo rural após o STF (Supremo Tribunal 

Federal) decidir pela constitucionalidade da cobrança do Funrural (Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural).  

 
Alvoroço - A decisão do STF causou alvoroço no campo, no Congresso Nacional e 
entre as entidades de classe. "Decidimos buscar uma saída honrosa", disse o deputado 

Sergio Souza (PMDB-PR), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal.  

 

Brasil aceitará importação de veículos da Colômbia sem IPI, diz agência 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
O Brasil aceitou permitir que veículos e autopeças da Colômbia entrem no país sem 
pagarem 30 pontos de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), como parte de 

uma negociação bilateral para um acordo automotivo durante discussões do Mercosul 
com nações da região voltadas para o Oceano Pacífico, afirmou uma fonte do governo 

brasileiro nesta sexta-feira (7).  
 
A fonte, que está na reunião comercial em Buenos Aires, afirmou que os detalhes finais 

do acordo com a Colômbia estão sendo trabalhados.  
 

Atualmente, veículos e componentes fora do Mercosul pagam os 30 pontos de IPI e 
mais 35% de imposto de importação no Brasil.  
 

"Concordamos em dar à indústria automotiva colombiana o mesmo tratamento 
preferencial dado para a indústria argentina", disse a fonte. "Os veículos deles não 

pagarão os 30 por cento de IPI."  
 

O acordo ajudará as exportações brasileiras de veículos para Colômbia, que terão o 
tratamento recíproco no acordo que está sendo finalizado, acrescentou.  
 

Uma parte do esboço do acordo Mercosul-Colômbia visto pela Reuters e que está sendo 
preparado para assinatura nesta sexta-feira afirma que o governo brasileiro vai dar à 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873515-brasil-aceitara-importacao-de-veiculos-da-colombia-sem-ipi-diz-agencia.shtml


Colômbia o mesmo tratamento que dá a países com os quais mantém acordos 
automotivos, como Argentina e México.  
 

O acordo com a Colômbia entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, disse a fonte. 
 

Produção acelera 24% no 1º trimestre 

07/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A produção de veículos avançou 24% no primeiro trimestre na comparação com 

igual período do ano anterior, para um total de 609,8 mil unidades, entre leves e 
pesados, conforme os dados divulgados na quinta-feira, 6, pela Anfavea, associação 
das montadoras.  

 
Diferente de alguns anos recentes, o avanço das atividades nas linhas de produção 

não se deve ao mercado interno, este ainda em ritmo lento. O resultado elevado da 
produção é resultado do aumento expressivo das exportações. 
 

“Foi um primeiro trimestre positivo; este volume veio para alimentar as exportações, 
que tiveram um papel importante”, reforçou o presidente da Anfavea, Antonio Megale, 

durante a apresentação do desempenho do setor em São Paulo. “Ainda é um volume 
inferior à média dos últimos 10 anos, mas já é um número melhor, embora ainda não 
seja suficiente para compensar a ociosidade”, completa o executivo. 

 
Para Megale, não há um patamar ideal de participação das exportações na produção 

nacional. Atualmente, 28% do que se produziu no acumulado dos três primeiros meses 
do ano foram para atender os mercados externos.  
 

“O que temos hoje é uma visão clara de que as exportações são um canal muito 
importante. O que houve no passado é que a produção migrou quase que na sua 

totalidade para o mercado interno e hoje a retomada é muito mais difícil do que a 
conquista. Agora, nossa visão é mais ampla, de querer atender tanto o mercado 
interno quanto o global.” 

 
No geral, o resultado do trimestre foi puxado pelo desempenho verificado em março, 

o melhor mês em volume até agora, com 234,7 mil veículos montados, aumento de 
18,1% sobre igual mês de 2016 e alta de 17,1% sobre fevereiro, que teve um número 

menor de dias úteis, o que reduz os dias de trabalho na indústria.  
 
“Foi mais um resultado positivo e foi o segundo mês consecutivo com produção acima 

das 200 mil unidades”, observa. Segundo Megale, a indústria também elevou a 
produção em março já prevendo um abril mais fraco: 

 
“Abril deverá trazer um resultado não tão produtivo devido aos dois feriados e menos 
dias úteis”, lembra. 

 
Entre os segmentos, houve crescimento de 25% na produção de veículos leves no 

acumulado de janeiro a março contra iguais meses de 2016, para quase 590 mil 
unidades, entre automóveis e comerciais leves. Já a produção de comerciais pesados 
teve leve alta de 2% na mesma base de comparação, ao somar pouco mais de 19,8 

mil caminhões e ônibus. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25600/producao-acelera-24-no-1o-trimestre


A Anfavea reforçou que o desempenho do trimestre está em linha com o previsto para 
alcançar as projeções do ano, que foram mantidas pela entidade. “Estamos a caminho 
da estabilização, devendo ver números mais positivos no segundo semestre e a 

produção deve acompanhar este caminho, mas por enquanto é prematuro rever [as 
projeções]”, afirma Megale. 

 
EMPREGO E ESTOQUE 

Os dados da Anfavea apontam que houve um aumento de 205,5 mil para 218,6 mil 
veículos em estoque na passagem de fevereiro para março, suficientes para cobrir 35 
dias de vendas, considerando a média diária de março. No mês anterior, os estoques 

cobriam 33 dias. “Está um pouco acima do ideal, mas não é nada preocupante”, 
comenta Megale. 

 
Segundo o executivo, a alta da produção em março a fim de se preparar para abril, 
que será menos produtivo, também é um fator a considerar na análise do estoque 

maior para o mês. “Se o ritmo de vendas diárias for maior em abril, este nível de 
estoque será adequado”. 

 
Embora as atividades tenham se elevado no último mês nas linhas de montagem, o 
nível de emprego diminuiu 8,7% com relação a março do ano passado, para 103,6 

mil. “Há um trabalho forte das empresas para aumentar a produtividade otimizando 
os turnos em operação antes de abrir um novo turno, mas é um assunto que teria que 

analisar caso a caso, porque há algumas empresas contratando e outras desligando”, 
explica Megale.  
 

Atualmente, ainda por causa de acordos firmados anteriormente, há um total de 
10.636 trabalhadores afastados de seus postos de trabalho, dos quais 9.074 mil em 

PPE (Programa de Proteção ao Emprego) e os demais 1.562 em layoff. 
 

Anfavea: alta nas vendas em março não é consistente, não é robusta 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A alta no mercado de veículos em março foi encarada sem entusiasmo pelo presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio 
Megale.  

 
Ele disse nesta quinta-feira, 6, que o crescimento observado no mês passado não foi 

“consistente” nem “robusto”, porque foi puxado por vendas para empresas (como 
locadoras de veículos e frotistas em geral) e não para o consumidor comum.  
 

“Tivemos um aumento maior do que o normal nas vendas para pessoa jurídica, e isso 
pode refletir algumas renovações de frota dessas empresas, e são grandes compras 

que geram distorções”, afirmou Megale, após apresentar os dados do mercado no 
terceiro mês de 2017. Segundo ele, “ainda é cedo para dizer que a tempestade 

passou”, mas é possível afirmar que “diminuiu de intensidade”.  
 
As vendas registradas em março, considerando todos os segmentos, alcançaram 189,1 

mil unidades, avanço de 5,5% ante igual mês de 2016. No entanto, em conta que 
soma apenas as unidades vendidas para o consumidor comum, houve queda de 7,1%, 

para 118 mil unidades. Enquanto isso, as vendas para empresas subiram 36,2%, para 
71,2 mil unidades.  
 

A projeção da Anfavea para o mercado de veículos em 2017 segue de expansão de 
4%, apesar de o primeiro trimestre acumular recuo de 1,9%.  

 
“Os números mostram que estamos no caminho da estabilidade”, disse Megale em um 
primeiro momento. “Esperemos ver números positivos ao longo do ano, especialmente 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/anfavea-alta-nas-vendas-em-marco-nao-e-consistente-nao-e-robusta/


no segundo semestre, com um crescimento mais forte no último trimestre”, afirmou 
depois. 
 

7 mudanças inesperadas que os carros autônomos trarão 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
De tornar airbags desnecessários a reduzir o tabagismo, carros autônomos 

prometem mudar as nossas vidas 

 
Tesla é uma das empresas que tentam popularizar carros autônomos. Christopher 
Goodney/Bloomberg  

   
A aguardada migração para os veículos movidos a bateria que se dirigem sozinhos 
terá implicações que se estendem muito além das ruas e estradas. Elas mexerão com 

segmentos variados como o imobiliário, petroleiro, automotivo e varejo. 
 

Pelo menos essa é a visão de Benedict Evans, veterano analista de tecnologia e sócio 
da Andreessen Horowitz , empresa de capital de risco do Vale do Silício. Em uma 
recente postagem em seu blog intitulada “Carros e as consequências de segunda 

ordem”, Evans especula sobre as muitas maneiras pelas quais a tecnologia mudará a 
vida dos motoristas e a economia em geral. “Algo vai acontecer, e provavelmente algo 

grande”, ele escreve. 
 

Aqui estão sete de suas previsões mais ousadas e interessantes. 
 
1. Menos caminhoneiros do que o esperado serão afetados 

Muitos economistas advertiram que os veículos autônomos substituirão os humanos 
que ganham a vida atrás do volante. Nesse contexto, os motoristas de caminhão que 

cruzam o país transportando cargas seriam afetados diretamente, eliminando uma 
ocupação que exige pouca qualificação, mas que pode ser lucrativa, ainda que árdua.  
 

Evans diz que essa preocupação pode ser exagerada, em grande parte porque o 
transporte rodoviário como profissão, ao menos nos Estados Unidos, já se encontra 

em declínio. 
 
Mais caminhoneiros estão se aposentando ou largando a profissão do que novos estão 

entrando para substitui-los, de acordo com Evans. Essa redução deve aumentar nos 
próximos anos, coincidindo com o momento em que a tecnologia de condução 

autônoma desfrutará de maior uso e aceitação. “Todos os atuais motoristas de 
caminhão terão parado de qualquer maneira – você não vai substitui-los, mas 
tampouco irá tirar alguém do mercado de trabalho”. 

 
2. Congestionamentos poderão aumentar 

Muitos esperam que a proliferação dos carros autônomos resultará em menos 
congestionamentos porque haverá menos acidentes, menos carros tentando 
estacionar e elevação dos limites de velocidade. Isso tudo pode ser verdade, 

argumenta Evans, mas remover esses inconvenientes também pode levar mais 
pessoas a fazer uso do transporte individual. Essa hipótese se torna mais plausível o 

preço das corridas for muito baixo. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/7-mudancas-inesperadas-que-os-carros-autonomos-trarao-55ni2tsdcpjw8c6nmungzdnvo
http://ben-evans.com/benedictevans/2017/3/20/cars-and-second-order-consequences


“Se você reduzir o congestionamento, então mais pessoas usarão carros, seja fazendo 
mais corridas ou trocando o transporte público pelo carro. Isso poderia ocasionar a um 
crescimento dos congestionamentos, levando-nos de volta ao mesmo cenário de hoje“, 

escreve Evans. 
 

Isso também levanta outra questão, a de se os ônibus e sistemas de trens rápidos 
continuarão a ser necessários ou se eles poderão ser reduzidos ou substituídos por 

alternativas de transporte compartilhado. 
 
3. Carros poderão ser testemunhas de crimes 

Carros autônomos são equipados com câmeras, lasers e outros sensores projetados 
para analisar o ambiente. Embora essas informações sirvam principalmente para 

ajudar o veículo a transitar pelas ruas, elas poderiam, eventualmente, serem usadas 
de outras maneiras também, escreve Evans. 
 

Investigações criminais são um cenário de grande potencial. Carros que observam 
atividades suspeitas ou que passam próximos à cena de um crime poderão ser 

intimados a entregar imagens e outros dados à justiça. 
 
“Um carro autônomo é um panóptico em movimento”, ou um instrumento óptico que 

combina o telescópio e o microscópio, escreve Evans. “Pode ser que eles não estejam 
salvando e enviando para a nuvem cada parte desses dados. Mas pode ser que sim.” 

 
4. Compraremos menos cigarros 
Postos de combustível conseguem grande parte da sua receita a partir da venda de 

produtos nas lojas de conveniência. Mais de metade das vendas de cigarro dos EUA 
acontecem em postos de gasolina, observa Evans. Os carros elétricos poderão eliminar 

definitivamente esse importante ponto de venda. 
 
“Há indícios significativos de que a remoção da distribuição reduz o consumo -- que o 

cigarro é, muitas vezes, uma compra por impulso e se ele não está na sua frente, 
muitos fumantes estarão menos propensos a comprá-lo.” 

 
Isso poderia salvar muitas vidas por ano, prevê. 
 

5. Airbags poderão ser eliminados 
A noção de que os acidentes de carro se tornarão coisa do passado uma vez que os 

veículos se tornem autônomos terá implicações de longo alcance, escreve Evans. Um 
benefício colateral: não haverá a necessidade de airbags, áreas de absorção de 
impacto e outras características de segurança dos carros atualmente em uso. Tudo 

isso reduzirá o peso e a complexidade do projeto do veículo, tornando-o mais eficiente 
em termos energéticos e reduzindo o custo de fabricação. 

 
6. O conceito de estacionamento mudará 

Rodar a esmo em busca de uma vaga para estacionar não será mais necessário quando 
os veículos autônomos começarem a rodar, prevê Evans. Os carros particulares 
poderão ser estacionados longe, talvez até a alguns quilômetros de distância, e os 

veículos compartilhados serem usados para levar as pessoas dali até seus destinos. 
Isso pode alterar profundamente os nossos hábitos de transporte e como as cidades 

são projetadas. Por exemplo, corretores imobiliários não precisarão levar em conta o 
estacionamento das propriedades, liberando esse espaço para outros usos. 
 

7. Carros serão menos onerosos 
Os norte-americanos gastam um valor considerável com despesas mecânicas por dois 

motivos: colisões e reparos do motor. Esse último responde por cerca de metade dos 
gastos com manutenção veicular, escreve Evans. Mas, se os carros elétricos funcionam 
com baterias e os carros autônomos são excelentes em evitar acidentes, aquelas 

despesas poderão cair bastante. 



“A longo prazo, essa mudança pode afetar a vida útil de um veículo”, escreve Evans, 
pois haverá menos partes e sistemas passíveis de quebrar neles.  
 

É hora de o Brasil aprimorar políticas de apoio à inovação 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

A economia mundial enfrenta desafios colossais, como o dilema em torno do futuro da 
globalização. Já no Brasil, nada parece mais relevante do que reconstruir o equilíbrio 

fiscal e, assim, retomar o crescimento.  
 
Ao nível internacional, nem mesmo esses problemas estruturais arrefeceram a 

disposição dos países com economias mais vigorosas de buscar o progresso 
tecnológico. Entre eles, mantém-se firme o consenso de que, sem a tecnologia e a 

inovação, não há futuro.  
 
Primeiro, porque é preciso apresentar soluções que atendam as expectativas de 

melhoria contínua da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. Em segundo 
lugar, só o avanço nessa área possibilitará um novo ciclo de expansão da 

produtividade, estagnada há anos nas maiores economias. Isso ocorre porque o 
impacto da inovação sobre os ganhos de eficiência já não é tão intenso como no 

passado.  
 
Tais premissas criaram condições para um novo salto tecnológico, mapeado por 

recente trabalho da OCDE. Esse movimento é gerado, segundo a entidade, por fatores 
como envelhecimento da população, mudança climática, maior demanda por serviços 

de saúde e o florescimento da chamada Indústria 4.0.  
 
Há, enfim, uma crescente efervescência tecnológica que mobiliza governos. Países 

mais desenvolvidos, como EUA, Alemanha, França, Inglaterra e Japão, além de China 
e Índia, lideram programas de pesquisa e desenvolvimento ambiciosos para se 

adequar ao novo cenário e encontrar nele seu espaço de atuação.  
 
No Brasil, no entanto, a corrida tecnológica não encontra a mesma atenção da 

sociedade e dos governantes. O apoio à pesquisa pura e aplicada e à inovação, que 
historicamente sempre foi acanhado, foi empurrado pela recessão e pelo 

estrangulamento das contas públicas para a ponta de baixo na lista de prioridades. 
Não deveria ser assim.  
 

A sociedade está mobilizada para a correção das distorções da política econômica dos 
últimos anos, e parte expressiva dela considera inevitável o controle de gastos 

orçamentários, assim como a revisão do cipoal de subsídios, incentivos e desonerações 
que se encontra na raiz do desarranjo das contas públicas.  
 

Na semana passada, o governo deu passo nessa direção, ao anunciar o fim da 
desoneração da folha de diversos setores. A revisão criteriosa dos incentivos é 

fundamental para reparar os danos causados aos dinheiros públicos por programas 
desconectados da realidade.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pedropassos/2017/04/1873414-e-hora-de-o-brasil-aprimorar-politicas-de-apoio-a-inovacao.shtml


Tal revisão deve ser feita à luz de uma nova política para o desenvolvimento do país, 
que tenha a inovação como alicerce e vá além da estabilidade macroeconômica.  
 

Torna-se essencial, por tais razões, aprimorar o apoio à inovação, começando por 
reforçar o que já existe e é bem avaliado, como a chamada Lei do Bem (legislação de 

2005 que permite compensar parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento).  
 

O incentivo está disponível a todos os setores e envolve uma renúncia fiscal (cerca de 
R$ 2 bilhões ao ano) bastante modesta quando comparada aos demais subsídios e 
programas de incentivo de menor impacto na modernização da economia.  

 
A Lei do Bem tem sido avaliada positivamente por aumentar entre 7% e 11% os 

investimentos privados em P&D e por elevar em 9% em média o pessoal técnico 
envolvido nesta atividade.  
 

Ela pode ser aperfeiçoada, facilitando, por exemplo, a formação de redes internas e 
externas de projetos de P&D e abrangendo pequenas companhias e start-ups, que, 

como atesta o resultado em países como EUA e China, são decisivas para acelerar a 
inovação e motivar os talentos represados.  
 

Consórcio de leves cresce 19% no 1º bimestre 

07/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
O setor de consórcios registrou crescimento no primeiro bimestre motivado 
especialmente pela venda de veículos leves, incluídos aí automóveis, picapes e 

utilitários. A venda de novas cotas para leves no período somou 169,1 mil unidades, 
19,1% a mais que no mesmo período do ano passado. Já o consórcio para veículos 

como um todo (leves, pesados e motos) cresceu apenas 7,4%.  
 

Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de 
Consórcio (Abac). Além do aumento em novas cotas, os leves anotaram alta em todos 
os outros pontos analisados pela Abac. Os participantes ativos, aqueles que estão 

pagando suas parcelas tendo ou não sido contemplados, cresceram 5,9%. 
 

O volume de créditos comercializados, que é o resultado das novas cotas multiplicado 
pelos seus valores, subiu 22,1%. O tíquete ou valor médio das novas cotas cresceu 
5,9%. As contemplações, traduzidas em cartas de crédito emitidas aos consorciados, 

subiram 4,5%. E o volume de créditos disponibilizados, somatório dos valores das 
cartas de crédito, cresceu 5%. 

 
Para as motos, a venda de novas cotas no primeiro bimestre somou 141 mil unidades, 
4,1% a menos que o anotado no primeiro bimestre de 2016. No entanto, o volume de 

créditos comercializados cresceu 2,7%. Subiu também o valor médio das cotas, em 
9%. Mas caiu bastante o número de contemplações de motocicletas. O primeiro 

bimestre teve 93 mil cartas emitidas, 21,8% a menos que no mesmo período do ano 
passado.  
 

Para os veículos pesados, incluídos aí caminhões, ônibus, semirreboques, máquinas 
agrícolas e implementos, a venda de 5,9 mil novas cotas no primeiro bimestre resultou 

em alta de 16,8% sobre iguais meses de 2016. O volume de créditos comercializados 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25606/consorcio-de-leves-cresce-19-no-1o-bimestre


cresceu 13,5%. As contemplações recuaram 5,7% e o número de participantes ativos 
se manteve estável em 282 mil. 
  

Venda de ônibus recua 32 anos na história 
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Se você tem lá seus 40 anos ao menos, puxe aí pela memória como era a maioria dos 

ônibus que via ou utilizava na metade dos anos 1980: motor diesel dianteiro e 
aspirado, câmbio manual com uma alavanca enorme saindo do assoalho, desenho 

quadradão e grandes janelas corrediças... 
 
Pois foi para esse tempo que as vendas do setor voltaram em 2017. Com 1.789 

“busões” emplacados, o primeiro trimestre exibiu o pior resultado para o período desde 
o distante 1985. Os números foram divulgados pela Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 
 

“Algumas prefeituras começam a renovar suas frotas, mas em números pequenos. E 
ainda não há registro de nenhuma grande venda pelo Refrota”, diz Luiz Carlos Moraes, 

vice-presidente da Anfavea, referindo-se a uma linha de crédito de R$ 3 bilhões 
anunciada em dezembro pelo governo para aquisição de ônibus em todo o País.  
 

Vale dizer que os emplacamentos de março (857 unidades) registraram alta de 
100,2% sobre fevereiro, mas no acumulado do ano ocorreu uma queda de 34,2% ante 

os mesmos três meses de 2016. 
 
EXPORTAÇÕES EM BOM RITMO 

 
As fabricantes do Brasil se tornaram exportadores tradicionais de ônibus e neste 

primeiro trimestre embarcaram 1,6 mil unidades, anotando acréscimo de 3,9% sobre 
o mesmo período do ano passado. “O crescimento parece pequeno porque a base de 
comparação (o primeiro trimestre de 2016) é alta”, destaca Moraes.  

 
“Temos grandes encarroçadores no Brasil e os levamos junto ao exterior”, recorda o 

vice-presidente da Anfavea. A maior parte dos embarques é de modelos urbanos, 
1.061 unidades, que registraram alta de 3%. 

 
Já a produção de ônibus no primeiro trimestre anotou queda de 5,2%, com 4,1 mil 
unidades no período. Os modelos rodoviários registraram 1.030 unidades, 9,3% a 

menos que nos primeiros três meses de 2016.  
 

Exportações de veículos são recorde no 1º trimestre 

07/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

As exportações de veículos fabricados no Brasil atingiram a marca de 172,6 mil 
unidades no primeiro trimestre, volume recorde para o período, segundo os dados de 

desempenho das montadoras divulgados pela Anfavea na quinta-feira, 6.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25604/venda-de-onibus-recua-32-anos-na-historia
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Este total representou aumento expressivo de 69,7% sobre o volume embarcado em 
mesmo período do ano passado, quando foram vendidas 101,7 mil unidades a 
mercados no exterior, considerando leves e pesados. 

 
Todos os segmentos apresentaram alta nas exportações do primeiro trimestre. Os 

veículos leves somaram 165,2 mil unidades embarcadas, 71,9% a mais do que no ano 
passado.  

 
Tanto automóveis quanto comerciais leves registram crescimento acima de 70%, para 
140,2 mil e 24,9 mil, respetivamente. Caminhões e ônibus encerraram o período com 

5,8 mil e 1,6 mil, altas de 42,4% e 3,9%, respectivamente. 
 

Um dos responsáveis pelo bom momento das exportações é a Argentina, cujo mercado 
dá sinais de recuperação. A própria Anfavea estima que o país vizinho deva ter novo 
recorde de vendas neste ano, para algo entre 850 mil a 900 mil veículos vendidos 

internamente. 
 

“A Argentina é o principal destino das nossas exportações, mas não é o único. Há um 
foco maior das empresas em atender mais mercados que apresentaram crescimento 
substancial, como México, Uruguai, Chile e Colômbia. Mesmo sendo mercados não 

muito grandes, são relevantes”, comenta o presidente da Anfavea, Antonio Megale. 
 

O resultado animou a entidade, que apesar de avaliar ser cedo para revisar as 
projeções do ano, confirma que deve fazer uma nova projeção posteriormente, no 
meio do ano, se as exportações continuarem neste ritmo.  

 
Segundo Megale, há fatores que podem contribuir ainda mais para este avanço, como 

o acordo de livre comércio com a Colômbia que está em negociação via governo e que 
de acordo com o executivo deve ser assinado em breve.  
 

Além disso, outros mercados seguem aquecidos, como o Uruguai: em 2016, quando 
havia o regime de cotas, o Brasil exportou 11 mil veículos para lá; com o fim do limite, 

este volume já chegou a 8 mil somente nos três primeiros meses deste ano.  
 
“No Chile, cujo mercado é algo em torno de 220 mil unidades/ano, também há uma 

oportunidade de adentrarmos mais no mercado com produtos que têm maior nível 
tecnológico, equivalentes aos produzidos em outros países; logisticamente faria mais 

sentido”, diz Megale. 
 
Já com relação ao México, as mudanças que podem vir a ocorrer naquele mercado por 

conta dos anúncios do governo Trump ainda estão em análise pela Anfavea. “Nossa 
previsão no médio prazo, após o acordo atual, é de que volte ao livre comércio”, 

afirma. 
 

Em valores, as exportações somaram US$ 2,79 bilhões de janeiro a março, aumento 
de 58,3% sobre o total verificado em iguais meses de 2016. “Estamos chegando aos 
patamares dos melhores anos em valores de exportações”, comemora Megale. 

“Resultado que ajuda na balança comercial do País”, completa.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Trimestre foi de queda, mas ano será de alta nas vendas de veículos  

07/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
O primeiro trimestre de 2017 terminou com leve contração nas vendas de veículos. Os 

emplacamentos encolheram 1,9% para 472 mil veículos entre leves e pesados, 
segundo a Anfavea, associação que representa as montadoras instaladas no Brasil.  
 

A entidade garante que o número não decepciona. “Sabíamos que seria uma situação 
mais difícil no começo do ano, tendendo à estabilização para só então começarmos a 

registrar crescimento no segundo semestre”, conta Antonio Megale, presidente da 
entidade.  
 

Enquanto as vendas de veículos leves encolheram apenas 1,1% no primeiro trimestre, 
para 184,1 mil unidades, a demanda por pesados despencou. Foram negociados 

apenas 9,6 mil caminhões, com retração de 26,3% sobre janeiro a março de 2016. Já 
os licenciamentos de ônibus encolheram 34,2%, com 1,7 mil chassis. 
 

O balanço dos primeiros três meses do ano só não foi pior por causa do bom resultado 
de março. Foram vendidos 189,1 mil veículos no mês, com aumento de 39,4% sobre 

o minguado resultado de fevereiro e ainda evolução de 5,5% na comparação com o 
mesmo mês de 2016.  
 

“Desde dezembro de 2014 o mercado brasileiro não registrava crescimento na 
comparação anual”, destaca Megale. Ele admite que houve um boom das vendas às 

empresas e frotistas no mês, algo que contribuiu para a performance positiva. 
 
O resultado reflete ainda o grande número de dias úteis de março, que somou 23 dias 

de vendas. A média diária de emplacamentos também aumentou para 8,2 mil 
veículos/dia – um crescimento de 9,3% sobre fevereiro.  

 
O presidente da Anfavea admite, no entanto, que mesmo se o patamar se mantiver o 
mesmo em abril, o mês tende a ser bem mais fraco em volume total de vendas. 

“Teremos dois feriados na sexta-feira, justamente o nosso melhor dia da semana para 
emplacamentos”, reflete, destacando que serão apenas 18 dias úteis.  

 
Dessa forma, Megale reconhece que o crescimento das vendas verificado em março 

ainda não é consistente. “O resultado do nosso setor é muito relacionado ao medo da 
população de perder o emprego. Quanto maior ele é, menores são as nossas vendas”, 
diz, lembrando que o número de pessoas desocupadas no País ainda é muito alto, o 

que impede reação mais sólida.  
 

Mesmo com o cenário adverso, ele mantém a perspectiva de que 2017 termine com 
resultado positivo.  
 

“Ainda que seja modesto, teremos um crescimento que servirá como indicador 
importante do começo da reversão da queda dos últimos anos”, observa. A expectativa 

é de que o ano termine com aumento de 4% nos emplacamentos, para 2,06 milhões 
de veículos entre leves e pesados. 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25602/trimestre-foi-de-queda-mas-ano-sera-de-alta-nas-vendas-de-veiculos


Máquinas crescem mais de 40% no 1º trimestre 
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O bom momento do agronegócio brasileiro favorece o setor de máquinas, que apontou 
para cima na metade do ano passado e manteve o crescimento em 2017. O primeiro 
trimestre anotou 9,75 mil máquinas agrícolas e rodoviárias, registrando alta de 41,1% 

sobre os mesmos três meses de 2016.  
 

Como ocorre em regra, o maior volume é o de tratores de rodas, que responderam 
por 7,9 mil unidades, acréscimo de 50,4%. As colheitadeiras de grãos também 
mostram bom desempenho e tiveram no período 1,25 mil unidades repassadas das 

fábricas aos concessionários, indicando alta 30% sobre os mesmos três meses de 
2016.  

 
Os números foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 

 
“Mais do que números relativos, no setor agrícola o mais importante é a tendência de 

crescimento, que vem ocorrendo desde o segundo semestre de 2016. A análise mês 
contra mês é boa, mas quando ampliamos o horizonte vemos que os números ainda 
são pequenos se comparados aos últimos anos”, afirma a vice-presidente da Anfavea, 

Ana Helena de Andrade. Na comparação com 2015, por exemplo, as vendas deste 
começo de 2017 ficam 20% abaixo. 

 
O cenário se mantém ruim para as máquinas de construção. Como exemplo, o primeiro 
trimestre teve apenas 180 retroescavadeiras vendidas, 34,1% a menos que em igual 

período de 2016. Os tratores de esteiras até tiveram alta, mas foram vendidas menos 
de 50 unidades no trimestre inteiro.  

 
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO 
 

Como reflexo do mercado interno a produção registrou importante alta. De janeiro a 
março foram fabricadas no Brasil 13,1 mil unidades, acréscimo de 72,2%. Somente 

em tratores de rodas foram 10,4 mil, alta de 89,5%. Ana Helena vê com cautela o 
crescimento:  

 
“A indústria se ajusta neste momento à demanda.” Ela recorda que parte dessa alta 
na produção servirá para suprir as encomendas resultantes da Agrishow, principal feira 

agrícola do País que ocorre de 1º a 5 de maio em Ribeirão Preto (SP).  
 

As exportações também cresceram neste primeiro trimestre. Com 2,27 mil 
equipamentos embarcados, a alta foi de 14,4%. “Teremos uma retomada lenta nas 
vendas externas. Nos anos recentes, a América Latina, que é nosso mercado cativo, 

substituiu nossos produtos por outros de diversos mercados por nossa falta de 
competitividade”, diz a vice-presidente da Anfavea, recordando que essa reconquista 

leva tempo. 
 
Seja como for, o setor cresce e vem contratando, diferentemente do que ocorre nas 

montadoras de automóveis e caminhões. Segundo a Anfavea as fabricantes de 
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máquinas empregavam em março 17,4 mil trabalhadores, um total 14,2% maior que 
no mesmo mês do ano passado.  
 

Caminhões têm ajuda do mercado externo 

07/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A exportação de caminhões neste primeiro trimestre somou 5,8 mil unidades e 

registrou alta de 42,4% sobre o mesmo período do ano passado. O crescimento ajudou 
a compensar o fraco desempenho do mercado interno e resultou em ligeira alta de 4% 

na produção. “Houve uma atenção muito grande das associadas ao mercado externo 
por causa da ociosidade nas fábricas”, afirma Antonio Megale, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).  

 
O maior volume enviado ao exterior é de caminhões pesados, com 2,1 mil unidades 

no primeiro trimestre e alta de 27,2% sobre o mesmo período de 2016, seguido pelos 
semipesados, com 1,96 mil unidades e crescimento de 57,7%. “Os principais destinos 
são a Argentina e a América Latina de modo geral”, afirma Luiz Carlos Moraes, vice-

presidente da Anfavea.  
 

A Anfavea cita o trabalho dos associados e do governo federal na melhoria das relações 
com países vizinhos e aguarda a assinatura de um acordo com a Colômbia nas 
próximas semanas que tende a ajudar o setor automotivo.  

 
VENDAS INTERNAS COMO EM 1996 

 
De janeiro a março foram licenciados 9,66 mil caminhões, resultando em queda de 
26,3% ante o mesmo período do ano passado.  

 
Foi o pior primeiro trimestre desde 1996, que teve 9,3 mil unidades emplacadas. 

Olhando março isoladamente, os 4,1 mil caminhões vendidos resultaram em alta de 
57% sobre fevereiro, mas o confronto com março de 2016 mostra recuo de 15,3%: 
“Foi um mês aquém do esperado, com ressalva para o setor canavieiro”, diz Moraes.  

 
Os maiores volumes no mês (1,5 mil) e no trimestre (3,4 mil) foram para os caminhões 

pesados. O pior desempenho em vendas é dos semileves, que registraram pouco mais 
de 700 unidades de janeiro a março, anotando recuo de 11,1% ante iguais meses do 

ano passado.  
 
PRODUÇÃO COM LEVE ALTA 

 
Como consequência do bom resultado das exportações a produção no primeiro 

trimestre somou 15,7 mil caminhões, resultando em alta de 4% sobre igual período 
de 2016. Com 5,8 mil unidades os pesados registraram o maior volume do segmento 
e também a maior alta, de 16,1%. Os semipesados detêm o segundo lugar, com 4,6 

mil unidades e alta de 5,1%. 
 

A Anfavea ressalta que os números são melhores que os do fraco 2016, mais ainda 
distantes do ideal: “A capacidade ociosa na indústria de caminhões continua acima de 
75%”, ressalta Megale. 
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Resultados dos fabricantes de veículos 
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A Anfavea, associação dos fabricantes de veículos, divulgou na quinta-feira, 6, os 
resultados do setor no primeiro trimestre de 2017. Os dados mostram o desempenho 

em vendas, produção e exportações. Confira abaixo: 
 

•VENDAS DOMÉSTICAS 
Março: 189,1 mil (+39,4% sobre fevereiro e +5,5% sobre março de 2016)  
1º trimestre: 472 mil unidades (-1,9% sobre o 1º trimestre de 2016)  

 
•PRODUÇÃO 

Março: 234,7 mil (+17,1% sobre fevereiro e +18,1% sobre março de 2016)  
1º trimestre: 609,8 mil unidades (+24% sobre o 1º trimestre de 2016)  
 

•EXPORTAÇÕES 
Março: 68,4 mil (+3,3% sobre fevereiro e +64,6% sobre março de 2016)  

1º trimestre: 172,6 mil unidades (+69,7% sobre o 1º trimestre de 2016)  
 
 

•PROJEÇÕES PARA 2017 
 

 
 

Mercosul e Aliança do Pacífico buscam aproximação para aumentar comércio 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em busca de mais comércio, os quatro sócios fundadores do Mercosul (Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai) se reúnem nesta sexta-feira, 7, em Buenos Aires com 
os da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, Peru e México) para acelerar um processo 
de aproximação iniciado em 2014.  

 
Juntos, esses países possuem um mercado de quase 470 milhões de pessoas, 80% da 

população da América Latina e Caribe e 90% do Produto Interno Bruto (PIB) e dos 
fluxos de investimento direto estrangeiro na região.  
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25597/resultados-dos-fabricantes-de-veiculos
http://automotivebusiness.com.br/noticia/25602/trimestre-foi-de-queda-mas-ano-sera-de-alta-nas-vendas-de-veiculos
http://automotivebusiness.com.br/noticia/25600/producao-acelera-24-no-1o-trimestre
http://automotivebusiness.com.br/noticia/25603/exportacoes-de-veiculos-sao-recorde-no-1o-trimestre
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O Brasil estará representado na reunião pelos ministros das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.  
 

Em nota, o Itamaraty informou que os ministros discutirão a formação de cadeias 
regionais de valor, facilitação do comércio, cooperação aduaneira, promoção comercial 

e apoio a pequenas e médias empresas, entre outros temas.  
 

Com exceção do México, o Mercosul tem acordos comerciais com todos os países da 
Aliança do Pacífico na região. “Esses acordos levarão, até 2019, à formação de uma 
virtual área de livre comércio na América do Sul.”  

 
Também nesta sexta, os chanceleres do Mercosul vão se reunir com o ministro de 

Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan, que em 2018 presidirá a 
Asean, um bloco de dez países asiáticos, para buscar formas de aumentar o comércio. 
A Asean forma o terceiro mercado da Ásia, atrás de China e Índia. 

 

Empresários brasileiros defendem acordo Mercosul-Canadá 

07/04/2017 – Fonte: CNI 
 
Representantes do governo e do setor empresarial brasileiro e canadense se 

reúnem em Brasília para debater possibilidades 
 

 
 
De olho em oportunidades para ampliar o comércio com o Canadá, representantes do 

governo e do setor empresarial brasileiro intensificam o diálogo com negociadores 
daquele país para defender um acordo Mercosul-Canadá.  

 
Nesta quinta-feira (6), representantes dos dois países estiveram na sede da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, para discutir a abertura das 
negociações para o acordo que permitirá ao Brasil identificar oportunidades, formas 
de atrair investimentos e de aproveitar o amplo mercado de compras governamentais 

do Canadá, avaliado em US$ 246 bilhões, 57% maior do que o brasileiro. 
 

Embora a corrente de comércio entre os dois países esteja abaixo do potencial 
existente – US$ 4,2 bilhões em 2016 –, há grandes oportunidades de alavancar essas 
relações, já que o Canadá é o 10º maior importador do mundo. O país, que importou 

US$ 436 bilhões em 2015, está entre os mercados prioritários para o Brasil no Plano 
Nacional de Exportações.  

 
“Depois de União Europeia e México, os empresários do Mercosul devem apostar neste 
novo mercado para aumentar as exportações”, destacou o diretor de Desenvolvimento 

Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. 
 

A grande aposta para aumentar as exportações brasileiras para o Canadá está em o 
Mercosul firmar acordos de livre comércio para produtos como automóveis, que têm 
tarifa de importação em 6,1%, calçados (18%), químicos (2%), alimentos (11%), 

carne bovina (13,25%), carne de ave (9%) e fumo (8%). 
 

De acordo com o subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/empresarios-brasileiros-defendem-acordo-mercosul-canada/


Ministério das Relações Exteriores (MRE), Carlos Conzendey, há possibilidades para 
que as negociações com o Canadá avancem.  
 

São países com interesses comuns e muitas semelhanças, como um vasto território e 
assentos em fóruns importantes como o G-20 e a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). “Agora, o governo canadense deve começar a elaborar um cronograma para o 
avanço das negociações”, disse. 

 
Representantes da CNI e da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) estiveram na 
reunião que também contou com a presença do subsecretário-geral de Assuntos 

Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Carlos 
Cozendey, e do vice-ministro de Comércio Internacional do Canadá, Timothy Sargent. 

 

Governo faz mudanças no Conselho Nacional do Trabalho 

07/04/2017 – Fonte: Jornal Floripa 

 
O governo federal editou um decreto nesta sexta-feira (7) alterando o funcionamento 

do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), órgão colegiado e tripartite submetido ao 
Ministério do Trabalho (MTE).  
 

As alterações trazidas pelo novo texto diminuíram o número de representantes do 
Ministério no grupo de cinco para dois membros, de um total de dez representantes 

do governo. Além disso, os Ministérios de Relações Exteriores, do Turismo, da 
Agricultura e da Casa Civil passam a ter assento no CNT.  
 

O novo decreto diz que a duração do mandato dos membros será definida pelo 
regimento interno do CNT. Até então, os representantes sindicais e de entidades 

patronais tinham mandatos de um ano fixados no decreto anterior.  
 

Temer sinaliza reforma trabalhista concluída antes da previdenciária, diz 
senador 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O presidente Michel Temer disse que a reforma trabalhista é mais palatável que a 
previdenciária e sinalizou que, por isso, ela deve ser concluída antes, segundo um dos 

senadores do PMDB que participou do jantar oferecido no Palácio do Jaburu na noite 
de quarta-feira (5).  

 
"Constatou-se o óbvio, que a reforma trabalhista tem condições de passar mais 
rapidamente. Ele está querendo que a reforma trabalhista seja absorvida enquanto se 

discute mais a reforma da Previdência", disse o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-
RN).  

 
Garibaldi disse ainda que "o governo se mostra sensível no sentido de avançar numa 

flexibilização da proposta de emenda constitucional que reforma a Previdência".  
 
Além de Garibaldi, participaram do jantar com Temer no Palácio do Jaburu os 

senadores João Alberto Souza (PMDB-MA) e Valdir Raupp (PMDB-RO). Rose de Freitas 
(PMDB-ES), que também havia sido convidada, não apareceu.  

 
O presidente continuará nesta quinta-feira (6) as conversas com senadores.  
Como a Folha mostrou na quarta-feira, diante da insistência de Renan Calheiros 

(PMDB-AL) nas críticas ao Palácio do Planalto, Michel Temer deu início a um movimento 
de aproximação aos senadores do PMDB, isolando o líder do partido no Senado.  

 
Garibaldi negou que, no encontro, o governo tenha oferecido algo em troca de apoio, 
principalmente à reforma da Previdência.  
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"Que fique bem claro que essa não é, ao menos entendo assim, uma conversa de 
varejo, de que se possa pensar naquela citação franciscana de que é dando que se 
recebe", afirmou o senador.  

 
A conversa também enveredou para a avaliação de unidade da bancada peemedebista 

e as críticas reiteradas que Renan Calheiros tem feito ao governo.  
 

Para Garibaldi, a bancada está preocupada em ter uma posição unificada em relação 
à reforma da Previdência para que os parlamentares não tenham que enfrentar 
isolados suas bases às vésperas da eleição.  

 
"O PMDB não pode ter uma posição radical sob pena de ser visto como uma bancada 

que não quer contribuir para uma proposta essencial para o país", afirmou Garibaldi.  
 
"Sinto que a preocupação é essa, que se possa fazer uma reforma e defendê-la junto 

às nossas bases. Ninguém quer se expor do ponto de vista eleitoral no ano anterior à 
eleição. No entanto, se você tiver uma reforma que tenha uma contribuição da 

bancada, ela se mostra mais defensável junto às bases", afirmou o senador, que já foi 
titular da Previdência no governo petista.  
 

RENAN  
Garibaldi engrossou o coro de senadores peemedebistas que passaram a vir a público 

para criticar Renan Calheiros.  
 
"Votei em Renan para ser o nosso líder, mas acho que ele está sendo injusto quando 

diz que o governo está perdido. Ao invés de fazer uma oposição mais aguerrida, a 
bancada do PMDB deve exercer a função de uma colaboração mais equilibrada no 

sentido de promover o aperfeiçoamento na proposta da reforma da Previdência", disse 
o senador.  
 

Garibaldi também disse considerar que Renan está "equivocado" quando trata o 
governo em termos "contundentes". 

  
O líder do PMDB no Senado é um dos maiores insatisfeitos com a proposta atual. Ele 
tem tentado convencer outros senadores sobre a necessidade de mudança no texto. 

 

Existe um lado bom na lei da terceirização? 

07/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 
Depois de muita polêmica saiu a regulamentação da terceirização no Brasil, sancionada 

através da Lei Federal 13429, de 31/03/2017. 
 

A controvérsia vem de muitos anos, e o projeto de lei que a originou (PL 4302-E/1998) 
era alvo de severas críticas de entidades de classe, principalmente as sindicais 

profissionais, partidos da “chamada esquerda” e atual oposição aos dirigentes do 
Executivo e Legislativo, e a própria Magistratura Trabalhista por intermédio posição 
expressa pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA. 

 
O próprio Ministério Público do Trabalho chegou a emitir nota técnica desfavorável ao 

projeto. As censuras mencionam desde a “coisificação” do trabalho humano, até os 
índices de acidentes de trabalho, discriminação em relação aos empregados diretos, 
alto índice de rotatividade de mão de obra, inadimplência das terceirizadoras e por aí 

afora. 
 

Entidades sindicais patronais, principalmente as ligadas às Indústrias, economistas, e 
os próprios líderes da bancada governista defenderam o PL4302 arvorando-se na 
senilidade da legislação trabalhista de 1943, necessidade de reformas para maior 

http://www.contabeis.com.br/noticias/33424/existe-um-lado-bom-na-lei-da-terceirizacao/


agilidade e compatibilidade com o mercado, que precisa adaptar as cadeias produtivas, 
e criar novos postos de trabalho. 
 

Afinal é boa ou ruim? 
O fato é o que a lei do trabalho temporário e da terceirização está aprovada, vigente, 

e até que seja declarada inválida ou revogada, vai reger as relações de trabalho 
subordinado no Brasil, ou seja, é aplicável a cerca de 80 milhões de brasileiros. 

 
Minha experiência de magistrado trabalhista, que no cotidiano convive com milhares 
de casos de terceirizados que trabalham em condições precárias, sujeitos a grandes 

riscos de acidentes de trabalho e constantes vítimas de situações assediadoras, e cujos 
empregadores são, na maioria dos casos inadimplentes, que sequer pagam verbas 

rescisórias, me faz crer que o resultado tende a não ser bom. 
 
Entretanto, aprendi nesta que até mesmo das piores coisas sempre podemos tirar algo 

de bom, e vejo pelo menos dois pontos positivos na lei da tercerização: a 
responsabilização civil direta da empresa terceirizadora para as questões de higiene, 

saúde e segurança do trabalho; e, sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento 
das verbas trabalhistas e previdenciárias. 
 

Vejam-se as disposições do art. 5º-A e parágrafos, da Lei 13249/2017: 
 

“ART. 5O-A. CONTRATANTE É A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE CELEBRA 
CONTRATO COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETERMINADOS E 
ESPECÍFICOS. (…) 

§ 3O É RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE GARANTIR AS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE DOS TRABALHADORES, QUANDO O 

TRABALHO FOR REALIZADO EM SUAS DEPENDÊNCIAS OU LOCAL PREVIAMENTE 
CONVENCIONADO EM CONTRATO. 
§ 4O A CONTRATANTE PODERÁ ESTENDER AO TRABALHADOR DA EMPRESA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O MESMO ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E DE 
REFEIÇÃO DESTINADO AOS SEUS EMPREGADOS, EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA 

CONTRATANTE, OU LOCAL POR ELA DESIGNADO. 
§ 5O A EMPRESA CONTRATANTE É SUBSIDIARIAMENTE RESPONSÁVEL PELAS 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AO PERÍODO EM QUE OCORRER A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, E O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ART. 31 DA LEI NO 8.212, DE 24 DE 

JULHO DE 1991.” 
 
Ora, se alguma dúvida havia quanto à responsabilidade civil da terceirizadora, o § 3º 

deixa claro seu dever de garantir as condições de segurança, higiene e salubridade, 
se o trabalho for realizado em seu estabelecimento ou local por ela designado. 

 
Traduzindo em miúdos, se acontecer um acidente de trabalho, se houver algum agente 

nocivo ou agressivo à saúde, a responsabilidade pelo pagamento de indenizações ou 
regularização do ambiente, será da empresa contratante e não da fornecedora de mão 
de obra. Não dá para a lei ser mais clara nesse sentido. 

 
E se a empresa fornecedora de mão de obra não honrar seus compromissos 

pecuniários e deixar de pagar salários e demais verbas decorrentes do contrato de 
trabalho (13º, férias, FGTS, horas extras) ou efetuar os recolhimentos 
dos encargos previdenciários, a tercerizadora “contratante” em algum momento 

também vai ser chamada a pagar esta conta. 
 

Ou seja, como todo contrato bilateral, um pacto que envolve trabalho terceirizado 
requer cuidados recíprocos, tanto da empresa fornecedora de mão de obra, para não 
expor seu trabalhadores a condições de trabalho em meio ambiente perigoso, 

agressivo ou desfavorável, pois nesse caso será responsável direta pelas indenizações; 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/ferias
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como da terceirizadora contratante, que se eleger mal a prestadora de serviços, vai 
pagar duplamente e ainda responder por dívidas em ações trabalhistas ou execuções 
fiscais. 

 
Mesmo dos piores momentos ou situações sempre podemos extrair algo de bom. 

O alerta à empresa terceirizadora para sua responsabilidade civil quanto ao meio 
ambiente do trabalho e responsabilidade subsidiária dos encargos trabalhistas e 

previdenciários são pontos positivos que podem significar verdadeiros avanços, e 
devem ser realçados neste cenário. 
 

Ninguém quer reduzir custos, abrir postos de trabalho, ou alterar cadeia produtiva 
criando altos riscos na esfera da responsabilidade civil ou elegendo parceiras 

fornecedoras de mão de obra descumpridoras de direitos trabalhistas e sujeitas à 
inadimplência! 
 

O bom senso e a própria economia vão brecar as terceirizações desenfreadas e sem 
planejamento ou fiscalização, que acabarão fazendo os incautos e os mal 

intencionados provarem do próprio veneno ou serem rapidamente devorados pelo 
mercado. 
 

A Justiça do Trabalho é uma grande aliada dos patrões contra a concorrência desleal 
daqueles que reduzem custos sonegando direitos trabalhistas. 

 

OIT: Brasil deve seguir convenções; ex-ministro defende reforma trabalhista 

07/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 

 
Organização Internacional do Trabalho diz que convenção ratificada pelo Brasil prevê 

que lei tenha mais valor que acordo coletivo, enquanto reforma prevê que negociações 
prevaleçam sobre a legislação. Para Almir Pazzionatto, acordo coletivo é positivo 
porque pode ser adaptado à crise 

 
Cleia Viana / Câmara dos Deputados 

 
No último debate da comissão, especialistas, sindicalistas e magistrados mostraram 

posições diversas quanto à reforma 
 
O diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) Peter Poschen defendeu, 

nesta quinta-feira (6) na Câmara, que o Brasil siga as mais de 80 convenções da OIT 
ratificadas pelo País que estão em vigor, entre elas as Convenção 98 e 154, sobre 

negociação coletiva. Segundo ele, dentro dessas convenções, há um princípio de que 
existe uma hierarquia de normas legais: uma lei deve ter mais valor do que um acordo 
coletivo. 

 
Poschen participou da última audiência pública da Comissão Especial da Reforma 

Trabalhista (PL 6787/16). O projeto do governo prevê que as negociações coletivas 
prevaleçam sobre a legislação. 
 

Ele ressaltou que a OIT não tem posicionamento favorável ou contrário sobre a 
reforma, mas disse que a organização pode formular, a pedido do País, parecer sobre 
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a proposta. Conforme Poschen, uma reforma deve seguir as normas internacionais do 
trabalho e deve promover a concorrência leal, que não seja baseada em más condições 
do trabalho e na exploração do trabalhador. Ele defendeu ainda o diálogo social sobre 

a proposta. 
 

Desemprego 
Já o ex-ministro do Trabalho (governo José Sarney) e do Tribunal Superior do 

Trabalho, Almir Pazzianotto, defendeu a validade das negociações coletivas, que já 
estão previstas na Constituição e nas convenções da OIT, mas que muitas vezes são 
questionadas na Justiça. Para ele, a negociação coletiva pode ser “instrumento hábil 

de combate de desemprego”, porque pode ser adaptada à uma realidade de crise. Na 
visão dele, o acordo tem a vantagem de durar só um ou dois anos, enquanto a lei tem 

duração indeterminada. 
 
Pazzionatto defendeu a reforma trabalhista para que o Brasil lide com seus 13,5 

milhões de desempregados.  
 

“Ninguém mais quer gerar empregos, porque todo emprego encerra um passivo 
oculto”, afirmou. O ex-ministro chamou a atenção para o alto número de processos 
trabalhistas na Justiça. “Temos uma legislação insegura”, ressaltou. “E um sistema 

jurídico inseguro é imprestável”, completou. 
 

Ele defendeu que o Congresso promova a adaptação da legislação trabalhista para um 
mundo pós-industrial e para a automação que atingiu o mercado de trabalho. Segundo 
o ex-ministro, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de 1943, foi feita para uma 

época industrial. 
 

Política econômica  
O ex-ministro do Trabalho do governo Dilma Rousseff, Miguel Rossetto, por sua vez, 
acredita que “o que impede o empregador de gerar emprego não é a legislação 

trabalhista”, já que há dois anos havia geração de emprego, com a mesma legislação. 
Para ele, é a política econômica errada o grande empecilho para a geração de 

emprego. 
 
Na opinião do ex-ministro, os direitos dos trabalhadores estariam sendo atingidos para 

compensar essa “política econômica profundamente equivocada”.  
 

Os equívocos, em sua visão, incluiriam uma política cambial errada, impedindo a 
exportação e destruindo o emprego no País, e taxas de juros elevadas, que impediriam 
o investimento. Conforme ele, “fragilizar a relação de trabalho” não provocará um 

aumento da eficiência e da produtividade da economia brasileira. “A chaga deste País 
não é um trabalhador reivindicar direitos, mas os milhões de trabalhadores que 

trabalham sem carteira assinada”, acrescentou. 
 

Dificuldades para empregador 
Na audiência, o 1º vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
desembargador Ricardo Antônio Mohallem, defendeu a reforma. “A legislação do 

trabalho no Brasil está esclerosada”, opinou.  
 

“Ela retira do empregador a possibilidade de gerir seu empreendimento de acordo com 
sua necessidade de custos”, disse. “Ela cria empecilhos para a administração sadia de 
uma empresa, por exemplo, em relação ao intervalo para refeição, aos turnos 

ininterruptos de revezamento”, complementou. 
 

Na visão dele, existe uma indústria de ações trabalhistas no País, e mesmo 
trabalhadores que receberam todos os seus direitos entram com ações na Justiça. O 
desembargador defendeu a prevalência das negociações coletivas para lidar com o 



problema. Além disso, Mohallem sugeriu a revitalização de comissões de conciliação 
prévias para lidar com os conflitos trabalhistas. 
Íntegra da proposta: 

 

 PL-6787/2016 
 

Equipe econômica vê concessão precoce na reforma da Previdência 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A estratégia política de flexibilizar a reforma da Previdência antes que o texto fosse 
votado na comissão, para evitar uma derrota no Congresso, incomodou a equipe 

econômica do governo.  
 

Na reunião desta quinta-feira (6) em que as mudanças foram decididas, o ministro 
Henrique Meirelles (Fazenda) apontou que era muito cedo para fazer concessões no 
texto e que a proposta corria o risco de chegar fragilizada e desfigurada ao plenário.  

Michel Temer respondeu que era mais importante atingir o consenso antes da votação 
na comissão, o que abriria caminho para aprovação em plenário.  

 
Segundo participantes do encontro, Temer reconheceu que a proposta do governo não 

seria aprovada e que uma legislação mais flexível seria melhor que uma derrota.  
 
Meirelles deixou a reunião contrariado. Uma placa com seu nome chegou a ser posta 

sobre a mesa na entrevista em que o governo explicaria as mudanças, mas ele foi 
substituído por Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo).  

 
Reunido com sua equipe à tarde, Meirelles adotou um discurso de apoio ao que chamou 
de "reforma possível" e disse que era melhor não adiar o anúncio das alterações.  

 
A decisão de anunciar a flexibilização foi tomada na quarta (5), após um 

monitoramento do Planalto demonstrar recuos na base aliada.  
 
O governo tinha receio de que a mudança causaria impacto no mercado financeiro, 

mas decidiu seguir em frente ao constatar que a expectativa de derrota seria pior.  
 

Diante do cenário, Temer vai reforçar pessoalmente as investidas sobre aliados. No 
dia 17, véspera da apresentação do relatório do projeto, vai receber 400 deputados e 
economistas no Alvorada.  

 

Governo: flexibilização na Previdência reduz economia em média 10% em 10 
anos 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As flexibilizações na reforma da Previdência anunciadas nesta quinta-feira, 6, reduzem 
a economia prevista com a proposta em média em 10% em dez anos, segundo a Casa 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2122076
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873384-equipe-economica-ve-concessao-precoce-na-reforma-da-previdencia.shtml
http://arte.folha.uol.com.br/mercado/2017/previdencia/#/introducao
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-flexibilizacao-na-previdencia-reduz-economia-em-media-10-em-10-anos/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-flexibilizacao-na-previdencia-reduz-economia-em-media-10-em-10-anos/


Civil. Para o governo, essa perda não é tão significativa porque representa em média 
1% ao ano.  
 

Em dezembro, o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, disse que a economia 
prevista entre 2018 e 2027 seria de R$ 678 bilhões com benefícios assistenciais e do 

INSS – ou seja, 10% desse valor representaria um impacto menor em R$ 67,8 bilhões.  
 

Considerando a economia esperada com as mudanças no regime próprio de servidores 
da União (R$ 60 bilhões em dez anos), o governo pouparia ao todo R$ 738 bilhões. 
Neste caso, a perda de 10% representaria R$ 73,8 bilhões. Entre as flexibilizações, o 

governo sinalizou que vai manter regimes especiais de aposentadoria para policiais e 
professores, que fazem parte do regime próprio.  

 
Um dos formuladores da proposta garante que as alterações sugeridas pelo Congresso 
“preservam a essência” da reforma, cujo objetivo é estabilizar a despesa em até 9% 

do Produto Interno Bruto (PIB), sobretudo nos próximos dez anos. Hoje, os benefícios 
assistenciais e do INSS consomem 54% da despesa primária da União, e esse 

porcentual chegará a 82% em 2026 sem a reforma da Previdência. Já com a proposta 
do governo, esse índice era projetado em 66%.  
 

“(A alteração no texto) Não muda muito o objetivo de estabilizar a despesa”, garante 
o integrante da equipe que trabalha na proposta. Outra fonte do governo garante que, 

mesmo com as “bondades”, as mudanças não trazem prejuízos à reforma.  
 
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou 

mais cedo que o presidente Michel Temer autorizou modificações na proposta em 
relação a cinco temas: regra de transição, aposentadoria rural, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), pensões e aposentadorias especiais de professores e policiais.  
 
O governo ainda não deu detalhes sobre o conteúdo das modificações. A ideia é 

trabalhar no texto até a semana que vem para fechar as novas regras – o relatório 
deve ser apresentado no dia 18 de abril. Mesmo com o atraso no cronograma (a ideia 

era que o parecer fosse lido no fim de março na comissão especial), o governo continua 
apostando na aprovação da reforma no primeiro semestre, tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado Federal.  

 
Na quarta-feira, 5, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse em entrevista 

ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a regra de 
transição (um dos pontos que serão flexibilizados) não poderá se estender por mais 
que 20 anos.  

 
“Tem uma regra de transição. Poderão surgir outras propostas, mas o que é 

inegociável é que temos que ter uma transição para no máximo 20 anos. Há ideias 
com mais de 20 anos. A reforma vai entrar em vigor em 2038. É longa a transição”, 

afirmou. 
 

Renan: recuo mostra que é possível fazer reforma ‘sem penalizar 
trabalhador’ 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), afirmou nesta quinta-feira, 6, em 
nota que a decisão do presidente Michel Temer de autorizar a flexibilização da proposta 

da Previdência demonstra que é possível fazer a reforma sem punir os trabalhadores. 
“Bastava ter ouvido antes”, reclamou. Nas últimas semanas, Renan subiu o tom contra 

o texto defendido pelo Palácio do Planalto. 
  
“Esses recuos do governo mostram que é possível fazer a reforma da Previdência para 

a próxima década sem seguir a conta da banca (R$ 738 bilhões em 10 anos), sem 
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empobrecer o Nordeste e sem penalizar os trabalhadores”, diz a nota do 
peemedebista.  
 

Hoje, Temer autorizou o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA), a fazer modificações na proposta em relação a cinco temas: regra de 

transição, aposentadoria rural, Benefício de Prestação Continuada, pensões e 
aposentadorias especiais de professores e policiais.  

 
Após o anúncio da mudança de posicionamento, Temer ponderou que a decisão não 
pode ser considerada um recuo. “Prestar obediência ao que o Congresso nacional 

sugere – o Congresso que é o centro das aspirações populares – não pode ser 
considerado um recuo. Nós estamos trabalhando conjuntamente”, minimizou. 

 

Para Alckmin, reforma da Previdência será aprovada com ‘ampla maioria’ 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 6, 

que a reforma da Previdência encaminhada pelo presidente Michel Temer (PMDB) ao 
Congresso deverá ser aprovada com “ampla maioria” entre os parlamentares.  
 

Comentando o Placar da Previdência do jornal O Estado de S. Paulo, que mostra 
que, por enquanto, a maior parte dos parlamentares é contrária ao projeto, Alckmin 

disse que este é o momento de discutir os pontos da proposta e defendeu ajustes, 
como manter a vinculação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao salário 
mínimo.  

 
Nos últimos dias, o governador tem defendido publicamente as reformas de Temer. 

Ao receber o peemedebista no Palácio dos Bandeirantes na última segunda-feira, o 
tucano declarou “apoio integral” às reformas do governo federal.  
 

A proposta, no entanto, ainda não tem apoio total da base aliada de Temer no 
Congresso. Como mostrado no Placar, a bancada do PSDB fechou questão e afirma 

que só aprovará a reforma se alguns itens forem modificados.  
 
Sobre a idade mínima de 65 anos, que recebeu muitas restrições, mas é considerada 

o ponto fundamental da reforma, Alckmin se limitou a afirmar que esse é um dos 
pontos a serem debatidos. “O Congresso é exatamente para isso, para ouvir e buscar 

a melhor solução.”  
 

Após divulgação do Placar da Previdência, deputados mudam o voto 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após a publicação do Placar da Previdência pelo Grupo Estado na quarta-feira, dia 5, 
quatro deputados federais modificaram de “a favor” para “contra” seu posicionamento 

sobre o projeto da reforma que tramita na Câmara. Outros seis parlamentares que, 
até então, não haviam sido encontrados, também afirmaram se opor à proposta. Ao 
todo, 261 deputados se declararam contra a reforma, dez a mais do que o resultado 

de quinta-feira, 6.  
 

Os deputados Domingos Neto (PSD-CE), Mara Gabrilli (PSDB-SP) Marcos Rogério 
(DEM-RO) e Arnaldo Jordy (PPS-PA), que haviam manifestado apoio à proposta de 
reforma, mas com ressalvas, mudaram radicalmente o voto na quinta.  

 
Em nota, o deputado Marcos Rogério (DEM-RO) reforçou que defende a necessidade 

de uma reforma da Previdência, mas declarou-se “totalmente contrário à proposta 
apresentada pelo governo, por discordância em vários pontos do texto”. Mara havia 
se declarado favorável, mas com ressalvas diferentes das propostas no questionário.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/para-alckmin-reforma-da-previdencia-sera-aprovada-com-ampla-maioria/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/apos-divulgacao-do-placar-da-previdencia-deputados-mudam-o-voto/


Procurados pelo jornal O Estado de S. Paulo, seis deputados que ainda não haviam 
sido ouvidos afirmaram oposição ao texto. Entre eles, cinco da base aliada de Temer. 
“Sou a favor do povo. Não posso votar em uma reforma como essa”, disse o deputado 

Tiririca (PR-SP).  
Apenas dois parlamentares solicitaram alteração de voto “contra” para “a favor”. 

Mesmo com a mudança de posicionamento, ambos destacam ao menos três 
modificações necessárias para a confirmação do apoio ao texto original.  

 
Resultados do Placar até às 20h30 de quinta-feira, 6:  
97 – A favor da reforma (84 com ressalvas)  

261 – Contra a reforma  
62- Não encontrados  

57 – Não quiseram responder  
1 – Abstenção  
34 – Declararam-se indecisos  

São necessários 308 votos para aprovar a proposta. 
 

Megale, da Anfavea, diz que ficou ‘muito’ assustado com Placar da 
Previdência 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta quinta-feira, 6, que ficou “muito” assustado 
com o placar da Previdência, do Grupo Estado, que mostrou que o governo ainda não 
tem votos suficientes para a aprovação da reforma na Câmara.  

 
Defensor da proposta, o executivo ressaltou que a reforma é necessária para o 

equilíbrio das contas públicas. “Se o problema da Previdência não for equacionado, 
haverá muita dificuldade para todos nós, para a população como um todo no futuro”, 
disse. “A reforma da Previdência é vital para o futuro do País”, afirmou também.  

 
Apesar da baixa adesão entre deputados, Megale reconheceu que o governo tem feito 

“grande esforço” para a aprovação da proposta. Ele admitiu que a aprovação da 
reforma seria positiva mesmo com a adoção de alguns “ajustes” e “certa 
gradualidade”. 

 

‘No momento da votação, teremos maioria’, diz Meirelles 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o placar de votações da reforma 

da Previdência reflete a fase atual das discussões da proposta, mas afirmou ter 
segurança de que o governo terá a maioria para aprovar o texto até o dia da votação. 

Segundo ele, não há outra alternativa diante da insolvência do sistema.  
 

Meirelles admite que o governo está disposto a negociar pontos polêmicos, como a 
regra de transição, desde que o projeto continue preservando os “ganhos fiscais”, ou 
seja, que haja realmente uma economia para as contas públicas com as modificações 

das regras.  
 

Qual a estratégia do governo para reverter os votos contrários dos deputados 
na reforma da Previdência?  
Esse resultado é normal e esperado. Reflete a posição dos parlamentares nesta fase 

das discussões. Só que isso vai avançar. Estamos esclarecendo. Estamos mostrando 
a necessidade da reforma. Estamos mostrando que, ao contrário do que muitos dizem, 

o déficit da Previdência é insustentável e que o mais importante é garantir a solvência 
a longo prazo da Previdência.  
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Ter a garantia de que vai receber a aposentadoria. E há também o fato de que as 
camadas mais pobres da população já se aposentam hoje por idade, já que não 
conseguem completar os 35 anos de contribuição que são exigidos no mercado formal. 

Então, tudo isso faz com que, de fato, seja um processo que está avançando e 
avançaremos no momento da votação, quando, acredito, teremos condições de ter a 

maioria.  
 

O governo vai ceder e modificar os pontos que os parlamentares não 
concordam, como, por exemplo, a regra de transição?  
Estamos estudando aqui tudo o que seja razoável e que preserve os ganhos fiscais da 

reforma da Previdência. Isso que é importante.  
 

Mas o governo aceitaria criar uma regra de transição para homens com menos 
de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, um dos pontos criticados pelos 
deputados?  

Desde que se preserve os ganhos fiscais com a reforma da Previdência.  
 

O atraso no cronograma da votação pode trazer problemas ao governo?  
Não. É um processo contínuo. O relatório deve ser apresentado no prazo, segundo 
nossas previsões. Mas depende do relator.  

 
Qual a consequência para a economia se o governo tiver um revés neste 

tema?  
Acredito que a reforma será aprovada. Não haverá revés. Minha hipótese de trabalho 
é que não. Minha expectativa é que aprove no primeiro semestre, mas o atraso não 

altera o quadro substancialmente. O importante é que seja aprovada. 
 

Mansueto: fixação da idade mínima na reforma da Previdência é essencial 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, voltou a dizer que a fixação da idade mínima para aposentadoria na proposta 

de reforma da Previdência é essencial e que só vai formalizar o que já existe.  
 
De acordo com ele, o mundo todo tem idade mínima. “E o trabalhador da construção 

civil em São Paulo, que só consegue contribuir por 15 anos, já está sujeito à idade 
mínima, já se aposenta com 65 anos de idade”, disse o secretário.  

 
O problema, de acordo com Mansueto, é que a idade mínima já existe e as pessoas é 
que não sabem. Para ele, quem se aposenta muito novo são os que se aposentam por 

tempo de contribuição. “Se você pega o anuário estatístico da Previdência, quem se 
aposenta por tempo de contribuição, mais ou menos metade se aposenta com menos 

de 54 anos de idade. Então, a idade mínima, na verdade já existe”, afirmou Mansueto.  
 

Para ele, quem está vocalizando as críticas são os que se aposentam muito jovens e 
não querem perder esse direito.  
 

Mansueto também disse que é equivocada a ideia de que os políticos se aposentam 
após um ou dois mandatos e em regime especial. “Isso mudou desde 1997. Eles ainda 

têm um regime especial no sentido que se aposentam proporcionalmente ao tempo 
que ficaram no mandato e contribuíram para o sistema próprio deles”, explicou.  
 

Isso significa dizer que se um político contribuiu por dez anos para o sistema próprio 
dele, esses dez anos são divididos por 35 anos (tempo de contribuição) vezes o salário 

de político que é de R$ 33 mil.  
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“Então eles não se aposentam com um ano ou dois de mandato. Mesmo assim, com a 
reforma, os políticos terão as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado, o 
que é justo”, observou. 

 

Temer autorizou modificações em 5 temas da proposta da Previdência, diz 
relator 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou 
nesta quinta-feira, 6, em entrevista coletiva à imprensa, que o presidente da 

República, Michel Temer, autorizou modificações na proposta em relação a cinco 
temas: regra de transição, aposentadoria rural, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), pensões e aposentadorias especiais de professores e policiais.  
 
O parlamentar garantiu, no entanto, que nenhum dos ajustes comprometerá a 

“espinha dorsal” da reforma para garantir o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade da 
Previdência Social no futuro.  

 
Maia se reuniu pela manhã com Temer para discutir e avaliar as reivindicações dos 
parlamentares. Segundo o relator, a maior parte das emendas apresentadas tratam 

desses pontos, bem como as reivindicações que ele tem ouvido dos parlamentares 
durante visitas que tem feito às bancadas. “Esses cinco temas são, sem dúvida, os 

mais demandados por ajustes. Essas mudanças que se solicitam são mudanças todas 
elas que vão na direção de atender pessoas menos favorecidas”, disse o relator.  
 

O relator, que já vinha admitindo a criação de uma regra específica de aposentadoria 
para profissionais em profissão de risco (notadamente policiais), disse nesta quinta 

que professores e policiais serão agora contemplados.  
 
“Os professores e policiais, pelas suas características próprias, historicamente já estão 

sendo contemplados com situações diversas, e as solicitações que chegam ao 
presidente são para preservar condições diferenciadas para categorias que já 

historicamente se encontram em situação de diferença. Não há aí nenhum privilégio, 
o que aí existe claramente é fazendo ajustes buscar equilíbrio maior, senso de justiça 
maior”, explicou o relator.  

 
“Todas as solicitações de ajuste vão no sentido de atender menos favorecidos”, frisou 

Maia. O deputado ressaltou que o BPC, por exemplo, é pago a idosos e pessoas com 
deficiência de baixa renda, assim como as pensões são pagas a “mulheres ou homens 
que perderam seus parceiros e, portanto, estão em condições de maior 

vulnerabilidade”.  
 

“Não há nenhum risco de se quebrar espinha dorsal, aquilo que pode trazer 
regularidade fiscal ao nosso país, garantir continuidade de avanços econômicos. Estão 

preservados todos os parâmetros de natureza econômica que possam dar 
sustentabilidade à Previdência Social”, disse o deputado.  
 

O relator também anunciou que todos estarão sujeitos ao teto do INSS. “Não importa 
se são deputados ou senadores”, disse. Afirmou que também haverá o fim dos 

supersalários. “Nesta PEC, com eventuais ajustes, estará preservado o fim de qualquer 
privilégio e a noção de equidade.”  
 

Nesta semana, o relator vai iniciar conversas com os senadores, já para alinhar o texto 
às sugestões deles. “Não queremos interferir na decisão do Senado, mas falei com 

líder Renan Calheiros e líder Romero Jucá”, disse Oliveira Maia.  
 
O presidente da comissão especial da reforma na Câmara, deputado Carlos Marun 

(PMDB-MS), afirmou que, para acomodar as mudanças, a apresentação do relatório 
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será adiada para o dia 18 de abril. Segundo Marun, a reunião desta quinta para discutir 
as mudanças na proposta da reforma foi convocada na quarta pelo presidente Michel 
Temer.  

 
“Recebemos ontem (5) um chamado do presidente Michel Temer para que fizéssemos 

hoje (6) pela manhã uma reunião para discutir as mudanças”, disse Marun, que 
também participou da entrevista coletiva à imprensa. 

 

Recuo de Temer na Previdência terá impacto de R$ 115 bilhões 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Pressionado por parlamentares, governo admite mudança em cinco pontos 

da reforma previdenciária 

 
Temer diz que obediência ao Congresso Nacional não é recuo. ABr  
 

Sob forte pressão de parlamentares da própria base aliada para flexibilizar a reforma 
da Previdência, o presidente Michel Temer deu carta branca para que a Câmara dos 

Deputados altere cinco pontos do texto, entre eles a regra de transição, na tentativa 
de melhorar a situação do governo na batalha pela aprovação da medida. O sinal verde 
dado pelo presidente, no entanto, vai custar pelo menos 17% da economia prevista 

inicialmente com a proposta original num período de dez anos. 
 

Com as mudanças, o impacto fiscal da reforma será reduzido em R$ 115,26 bilhões 
entre 2018 e 2027. A conta foi divulgada nesta quinta-feira (6) pela Casa Civil, mas o 

Ministério da Fazenda só deverá apresentar o impacto total depois que o relatório 
estiver aprovado, já que, neste momento, não há como dimensionar exatamente o 
custo das alterações, que não foram totalmente definidas. 

 
Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, havia tentado minimizar o 

impacto do recuo, falando em uma perda de apenas 10% 
 
A reforma da Previdência é necessária para garantir que todos os aposentados 

receberão seus benefícios no futuro. É uma necessidade, não é questão de posição 
política.  

 
O governo procurou minimizar o impacto das mudanças – na regra de transição; 
Benefício de Prestação Continuada; aposentadoria rural; pensões; e aposentadoria 

especial para professores e policiais –, mas o “remendo” na proposta foi interpretado 
pelo mercado financeiro como uma abertura para mudanças ainda maiores, já que 

está cada vez mais difícil para o governo reverter os votos contrários à proposta da 
base do governo. 
 

Hoje, o Planalto não tem os 308 votos favoráveis necessários e enfrenta rejeição 
significativa – são 261 deputados totalmente contrários, de acordo com o Placar da 

Previdência do jornal “O Estado de S. Paulo”. A divulgação do levantamento acelerou 
as discussões sobre em quais pontos o governo poderia ceder e levou o presidente 
Temer a convocar uma reunião de emergência com o relator da reforma, deputado 

Arthur Maia (PPS-BA) para anunciar a mudança. 
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Como a reforma ainda está na primeira fase de tramitação na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, a preocupação crescente entre os investidores é a de que a 
busca de apoio do governo para aprovação da reforma acabe desfigurando a proposta 

enviada ao Congresso.  
 

Economia 
O governo havia previsto inicialmente uma economia de R$ 678 bilhões com benefícios 

assistenciais e do INSS, em 10 anos, com a reforma. “O governo avançou na 
construção de um consenso visando a aprovação da reforma”, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. “Não há nenhum risco de se quebrar a espinha dorsal do 

ajuste que pode dar sustentabilidade à Previdência”, garantiu o relator da proposta. 
 

Com o estresse do mercado após a divulgação do Placar da Previdência, Meirelles se 
reuniu nesta quinta com investidores estrangeiros e nacionais para explicar as 
mudanças. Ele mostrou que as mudanças não afetam o cerne da proposta e que estão 

sendo feitas com segurança, para não terem um custo muito grande. 
 

RECUO 
Após o anúncio de que o texto da reforma da Previdência será flexibilizado, o 
presidente Michel Temer disse que ouvir as sugestões do Congresso Nacional “não 

pode ser considerado um recuo”. 
 

“Prestar obediência ao que o Congresso Nacional sugere, o Congresso que é o centro 
das aspirações populares, não pode ser considerado um recuo. Nós estamos 
trabalhando conjugadamente”, afirmou o presidente, acrescentando ainda que cedeu 

nos pontos mais sensíveis para os parlamentares. 
 

MILITARES 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que, em meados do mês de maio, 
deverá ser apresentada a proposta de alteração das regras que tratam da 

aposentadoria dos militares. Segundo Jungmann, pelo menos três ajustes poderão ser 
feitos na lei que trata da passagem para a inatividades dos militares das Forças 

Armadas: a inclusão de uma idade mínima, ampliação do tempo de serviço e 
contribuição (por parte das pensionistas). 
 

A ideia do governo é evitar que o texto não tramite ao mesmo tempo que a reforma 
da Previdência dos civis. 

 

Temer: flexibilização do texto da reforma da Previdência não é recuo 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 6, na saída de almoço no 

Itamaraty, que a decisão de autorizar a flexibilização do texto da reforma da 
Previdência não pode ser considerada um recuo. “Autorizei Arthur Maia a fazer as 

negociações que fossem necessárias e ao final nós anunciaremos, junto com o 
Congresso, o que for ajustado. Vai levar alguns dias, mas já está autorizado”, disse.  
 

Ao ser indagado sobre o recuo do governo no texto, o presidente disse que era preciso 
“aprender” que ceder ao Congresso Nacional não é recuar. “Prestar obediência ao que 

o Congresso nacional sugere – o Congresso que é o centro das aspirações populares 
– não pode ser considerado um recuo. Nós estamos trabalhando conjuntamente”, 
afirmou.  

 
Hoje, após reunião com Temer, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur 

Oliveira Maia (PPS-BA), havia informado que o presidente autorizou modificações na 
proposta em relação a cinco temas: regra de transição, aposentadoria rural, Benefício 
de Prestação Continuada, pensões e aposentadorias especiais de professores e 

policiais.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-flexibilizacao-do-texto-da-reforma-da-previdencia-nao-e-recuo/


Questionado se as mudanças não podem comprometer o projeto, Temer ponderou que 
essas flexibilizações ainda serão avaliadas para garantir que a reforma alcance o 
equilíbrio fiscal almejado. “Vamos avaliar as mudanças para ver se têm alguma 

repercussão de natureza fiscal. Aparentemente não. Mas são estudos que precisamos 
fazer”, disse.  

 
Temer destacou que os pontos flexibilizados atenderam aos pedidos considerados 

pertinentes. “Eu recebi muitas observações e nos sensibilizamos por isso”, declarou. 
  
Placar  

Ao ser questionado sobre a constatação do Placar da Previdência, que mostra a 
dificuldade de o governo em aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel 

Temer afirmou, na saída de almoço no Itamaraty, que é preciso aguardar. “Vamos 
esperar o dia da votação”, limitou-se a dizer.  
 

A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com 
deputados a respeito de reforma que tramita na Câmara, mostra que o número de 

parlamentares contrários à proposta é de 256, enquanto 94 são a favor. Às 15h03, 
havia 35 indecisos; 56 não quiseram responder; 71 não foram encontrados e um disse 
que deve se abster. 

 

Arthur Maia: existem duas alternativas para mudanças de regras de transição 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), afirmou nesta 

quinta-feira, 6, que está estudando duas alternativas para substituir a regra de 
transição proposta originalmente pelo governo. Uma delas é combinar idade mínima 

e tempo de contribuição. Já a outra poderia ser fixar uma idade mínima diferente para 
quem for atingido pela transição.  
 

“Idade mínima poderia ser, por exemplo, dizer que já a partir da promulgação ninguém 
poderá se aposentar com menos de 60 anos, de 55 anos”, disse Arthur Maia. O relator 

esclareceu, no entanto, que essa regra não implicaria na redução da idade mínima 
estrutural da proposta, que continuaria a ser de 65 anos para quem ficar fora da 
transição.  

 
Na proposta original, teriam direito à regra de transição homens acima de 50 anos e 

mulheres acima de 45 anos. Para essas pessoas, a idade mínima de 65 anos não seria 
exigida, mas sim um “pedágio” de 50% sobre o tempo restante de contribuição 
segundo as regras atuais.  

 
No caso da combinação entre idade mínima e tempo de contribuição, uma possibilidade 

destacada pelo relator é diminuir a idade de corte para acessar o pedágio. “Estamos 
trabalhando para ampliar o número de trabalhadores na regra de transição diminuindo 

idade de hoje de 50 anos para 40 anos (para acessar a transição).  
 
É uma forma muito complexa… Nossa assessoria tem elaborado várias tabelas e 

cálculos para chegarmos à regra que preserve a viabilidade, sustentabilidade da 
Previdência”, disse Maia. Ele ressaltou, no entanto, que se trata de um “exemplo”, e 

que o modelo definitivo ainda não está fechado.  
 
“Existem essas duas hipóteses e nós estamos avaliando”, ressaltou o relator. O 

presidente da comissão especial da reforma na Câmara, deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), afirmou que defende a segunda hipótese, de fixação de uma idade mínima 

como critério de transição.  
 
Arthur Maia vinha evitando dar detalhes sobre como ficarão as mudanças, dizendo 

apenas que estão sendo estudadas. “Cada dia sua agonia”, disse. “Há uma 
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convergência de opinião dos deputados e do governo da necessidade de ajustes (na 
proposta). Isso abre nova etapa no nosso trabalho.”  
 

O texto do relator deve ser apresentado no dia 18 de abril na comissão especial. O 
ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, disse, no entanto que o 

texto não necessariamente será a versão definitiva.  
 

“O presidente Temer espera isso, contribuição do Congresso Nacional, aprimoramento 
da reforma, confiança em sua aprovação, manutenção do equilíbrio das contas, 
preservação dos vulneráveis e fim dos privilégios.” 

 

Meirelles diz que governo avança na construção do consenso sobre 
Previdência 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo avançou nesta 
quinta-feira, 6, na construção de um consenso para a aprovação da proposta de 

reforma da Previdência. Em nota oficial, o ministro disse que a reforma garante 
recebimento de benefícios no futuro e que as mudanças propostas hoje preservam o 
ajuste fiscal.  

 
“A reforma da Previdência é necessária para garantir que todos os aposentados 

receberão seus benefícios no futuro. É uma necessidade, não é questão de posição 
política”, diz o ministro da nota.  
 

Meirelles participou hoje cedo da reunião com o presidente Michel Temer, na qual 
foram definidos cinco pontos de flexibilização do texto original enviado ao Congresso 

para conseguir o apoio da proposta.  
 
Segundo o ministro, o governo propôs ao Congresso uma reforma robusta, capaz de 

enfrentar os gargalos e as injustiças do atual sistema. “O Congresso tem a palavra 
final quando vota uma proposta de emenda constitucional. A democracia pressupõe 

diálogo, troca de ideias para chegar a um consenso”, ressalta o ministro na nota oficial.  
 
O ministro enfatizou que as mudanças mantêm os principais objetivos da proposta 

enviada ao Congresso porque preservam o ajuste fiscal e beneficiam os mais pobres. 
“Hoje, o governo avançou na construção de um consenso visando a aprovação da 

reforma da Previdência”, diz Meirelles. 
 

FHC diz que recuo de Temer na Previdência faz parte da negociação 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) classificou como normal o recuo 
do presidente Michel Temer (PMDB) em relação a pontos da reforma da Previdência, 

na tentativa de facilitar a aprovação do projeto enviado ao Legislativo. “Faz parte da 
negociação.  
 

O governo pede, o Congresso tem sua opinião, há uma negociação. É sempre assim, 
alguma coisa se consegue”, afirmou FHC, durante evento de lançamento de seu livro 

Diários da Presidência – volume 3, numa livraria da zona sul do Rio de Janeiro.  
 
Fernando Henrique comparou a tentativa de reforma atual com aquela que tentou 

promover durante seu governo. “Para se aprovar esse tipo de coisa é preciso passar 
por várias votações, com 308 votos a favor. É uma dificuldade enorme.  

 
No meu governo, havíamos proposto a idade mínima de 55 anos para mulher e 60 
para homem. Tivemos 307 votos, perdemos por um voto. O que fizemos? O fator 
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previdenciário. Então houve algum avanço. Você tem que tomar medidas, porque o 
déficit fiscal é monumental”, afirmou. “As pessoas hoje vivem muito mais tempo. 
 

Então tem que trabalhar por mais tempo e contribuir por mais tempo. Isso é tão fácil 
de explicar, mas vai fazer isso na prática… os interessados não querem. E o tempo 

todo é assim, em várias matérias”, afirmou.  
 

O ex-presidente evitou discorrer sobre prováveis candidatos à presidência em 2018, 
mas afirmou que “é preciso criar ambiente de divergência, e não de ódio”. Nesse 
momento foi aplaudido.  

 
“Temos que ter rumo. O Brasil perdeu o rumo. Ficou quase que sem esperança de 

reencontrar o rumo. Eu disse uma coisa que o presidente atual não gostou muito, 
suponho eu. Disse que estamos numa pinguela. Eu não disse que ele é uma pinguela.  
 

Nós estamos atravessando uma pinguela. Se quebrar, caímos na água. Mas a pinguela 
não é destino, é caminho. Qual é o destino? É 2018. Ou nós temos condições para ter 

alguém capaz de dar rumo ao Brasil, forças sociais que pegam a pessoa, ou nós vamos 
ter eleições e elegemos A, B, C ou D e dá na mesma, porque não são capazes de 
realmente transmitir ao País o entusiasmo necessário para dizer ‘eis aqui o caminho’. 

Quem vai ser? Eu é que não”, completou.  
 

Ao citar o convívio com petistas, Fernando Henrique mencionou José Dirceu e, sério, 
afirmou: “Coitado, está na cadeia hoje… eu lamento”. A plateia gargalhou, mas o ex-
presidente não riu.  

 
No Rio, Fernando Henrique participou de um debate com a jornalista Miriam Leitão 

para divulgar seu novo livro, terceiro de uma série de quatro que reúne memórias do 
período em que foi presidente da República. Este volume engloba os anos de 1999 e 
2000. 

 

Em vídeo, Temer diz que reforma da Previdência trará mais igualdade 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Depois de admitir flexibilizações no texto da reforma da Previdência e negar que as 

alterações representem um recuo, o presidente Michel Temer afirmou, em vídeo 
divulgado nesta noite de quinta-feira, 6, nas redes sociais do Palácio do Planalto, que 

“a reforma da Previdência trará mais igualdade para todos”. Temer fez questão de 
dizer que a reforma é a herança que ele quer deixar e destacou que sem ela não 
haverá crescimento econômico.  

 
“Com a aprovação da reforma, teremos crescimento e desenvolvimento econômico, 

criação de empregos e novas oportunidades para os brasileiros. Essa, meus amigos e 
minhas amigas, é a grande herança que queremos deixar para o futuro”, afirma.  

 
Segundo o presidente a reforma “trará mais igualdade para todos”. “A Pvidência será 
mais justa com os mais pobres. E mais rígida com os mais ricos. Por exemplo, políticos 

não terão mais aposentadoria especial. Nem servidores públicos. Nosso país não tem 
mais espaço para privilégios”, destacou. 

  
Hoje, após reunião com o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA), e com ministros, o presidente autorizou modificações na proposta em 

relação a cinco temas: regra de transição, aposentadoria rural, Benefício de Prestação 
Continuada, pensões e aposentadorias especiais de professores e policiais. 

 
“A reforma estabelece novos padrões para o futuro: todos terão que contribuir por 25 
anos para se aposentar. E a idade mínima para pedir o benefício da aposentadoria será 
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de 65 anos. Haverá, contudo, regras de transição para os casos das pessoas que 
estejam mais próximas de se aposentar”, explicou Temer.  
 

“Estamos compreendendo também a situação do homem e da mulher do campo, que 
sabidamente, pelas adversidades que enfrentam na área rural, precisam de condições 

diferenciadas. As pessoas com deficiência também terão um olhar especialíssimo do 
Governo”, completou.  

 
Críticas  
Temer disse ainda que os críticos à proposta existem “por discordância política ou por 

desconhecimento da realidade” e afirmou ser “necessário e urgentíssimo” reformar 
nosso sistema previdenciário. “O rombo das contas aumenta a cada ano. Nós tivemos 

a coragem de enfrentar esse problema. Não é um desejo só meu, nem dos deputados 
e senadores. É uma obrigação de todos”, declarou.  
 

O presidente afirmou que não “podemos ficar parados diante desse problema que 
cresce a cada minuto”. “Estamos trabalhando para fazer um futuro melhor para todos 

os brasileiros. Tenho a mais absoluta certeza de que nossos filhos e netos, num futuro 
breve, reconhecerão a coragem dos que enfrentaram esse problema.”  
 

Logo no início de sua fala, gravada na segunda-feira, Temer diz que é preciso que a 
população seja esclarecida sobre a reforma e ressaltou que os direitos adquiridos não 

serão perdidos. “Quem está aposentado não perderá nada. Ninguém mexerá nos seus 
direitos. Se você é aposentado, pode ficar tranquilo. Segundo: Quem já tem direito a 
aposentar-se, também não perderá nada. O seu direito continuará a valer plenamente. 

Você não precisa correr para se aposentar porque não há mudança no seu caso”, 
afirma.  

 
Proibição  
Temer gravou a defesa da reforma da Previdência um dia depois de a presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, derrubar liminar pedida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe) e 

que foi concedida pela 1ª Vara Federal de Porto Alegre, e confirmado pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), atendendo recurso da Advocacia-Geral da União 
(AGU). A liminar retirou do ar toda a publicidade do governo, seja em rádio, televisão, 

jornal e internet.  
 

Agora, além do vídeo divulgado nesta quinta nas redes sociais, o governo prepara 
peças que devem ser veiculadas em cadeia de rádio e TV. 
 

Arthur Maia descarta pagamento de pensões e aposentadorias inferior ao 

mínimo 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Na entrevista concedida no Planalto, após reunião com o presidente Michel Temer, o 
presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS), e o relator do texto na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-

BA), asseguraram nesta quinta-feira, 6, que ninguém receberá menos que o valor de 
um salário mínimo, seja para pagamento de pensões, seja para pagamento de 

aposentadorias. Arthur Maia informou ainda que está em estudo qual será o valor 
máximo a ser estipulado para que a pessoa acumule pensão e aposentadoria.  
 

Ele citou que existem propostas de que este teto poderia ser 1,5 salário mínimo, mas 
ressalvou que não há nenhum tipo de decisão tomada em relação a isso.  

 
Marun e Maia lembraram que atualmente, a grande maioria dos brasileiros, quase 
70%, recebem o salário mínimo como benefício. “Seria uma contradição aceitar 

pagamento de salário abaixo do mínimo, quando se fala em preservação do direito dos 
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mais pobres”, declarou Maia, insistindo que “não se poderia deixar de pagar 
aposentadoria inferior ao mínimo”.  
 

O deputado Arthur Maia reiterou ainda que no caso de acúmulo de pensão e 
aposentadoria, essa possibilidade “tem de ser pra pessoas que recebem salário menor, 

para que tenha alcance de benefício para um maior número possível de pessoas” . E 
avisou: “Os que recebem salário mais alto não serão os mais beneficiados (com este 

acúmulo).” 
 

Há muita confiança na aprovação da Reforma da Previdência, diz Imbassahy 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, minimizou 
insatisfações na base aliada do governo no Congresso e afirmou que “há muita 
confiança” na aprovação da Reforma da Previdência.  

 
Ao ser questionado sobre as últimas votações na Câmara, que de certa forma 

evidenciaram algumas derrotas do governo – como no projeto de regulamentação do 
Uber -, Imbassahy afirmou que o Executivo segue em diálogo com os parlamentares. 
“Tenho muita tranquilidade na aprovação”, disse, afirmando que não acredita que 

essas votações possam ser uma sinalização para a votação da Reforma da Previdência.  
 

Imbassahy comentou ainda a questão da votação do projeto que trata da recuperação 
fiscal dos Estados em calamidade financeira, que foi adiada para a próxima semana. 
Segundo ele, ontem houve “grande avanço” na matéria que busca o reequilíbrio das 

contas dos Estados.  
 

“Quero registrar o empenho extraordinário do presidente Rodrigo Maia em torno deste 
assunto”, afirmou, ressaltando que o tema tem “complexidade” e que se percebeu ao 
longo dos debates o interesse de alguns Estados, que não estão na mesma situação 

de calamidade, de aproveitar a oportunidade para obter benefícios. “A matéria está 
seguindo com normalidade no Congresso”, reforçou Imbassahy.  

 
Ele afirmou que o governo quer ajudar os Estados em dificuldade, mas disse que essa 
contribuição está “associada a tarefas e compromissos que esses Estados devam 

fazer”. 
 

Estão sendo feitos estudos e cálculos para regras de transição, diz Arthur 

Maia 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Na entrevista concedida no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente Michel 

Temer, o relator do texto da Reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), afirmou nesta quinta-feira, 6, que ainda estão sendo feitos diversos estudos 

e cálculos para as regras de transição e que o objetivo é trabalhar para ampliar o 
número de trabalhadores que terão acesso a uma norma mais branda.  
 

“É uma fórmula muito complexa. Temos elaborado várias tabelas e cálculos para 
chegarmos a regra que preserve a viabilidade e sustentabilidade da Previdência e que, 

ao mesmo tempo, possa ampliar as pessoas que estejam nessa regra”, afirmou. “Não 
é uma tarefa fácil.”  
 

Maia disse ainda que não faz sentido colocar todos os trabalhadores na regra de 
transição, pois, em alguns casos, a pessoa ao “pagar o pedágio” poderia ultrapassar a 

idade mínima de 65 anos. 
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Segundo ele, uma das possibilidades em análise é diminuir de 50 anos para 40 anos 
idade para inclusão de trabalhadores na transição. “É trabalho difícil”, disse, 
ressaltando que ainda não há uma proposta definitiva para o tema. “Estamos 

considerando em todos os cálculos que fazemos uma razoabilidade para que a soma 
do pedágio que será cobrado não ultrapasse os 65 anos.”  

 
Na proposta original, teriam direito à regra de transição homens acima de 50 anos e 

mulheres acima de 45 anos. Para essas pessoas, a idade mínima de 65 anos não seria 
exigida, mas,sim, um “pedágio” de 50% sobre o tempo restante de contribuição 
segundo as regras atuais. 

 

Governo fará campanha para jovens sobre reforma da Previdência 

07/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O Palácio do Planalto prepara uma nova campanha publicitária, desta vez focada nos 

jovens, para tentar angariar apoio na opinião pública para a reforma da Previdência, 
alvo de críticas inclusive na base aliada ao governo no Congresso.  

 
A equipe de Michel Temer, segundo apurou a Folha, diagnosticou que os jovens 
formam o segmento mais influenciado pelas críticas que correm as redes sociais contra 

mudanças na aposentadoria e diz que é preciso apresentar os números de forma 
didática, com o foco no "fim dos privilégios"", como informou a coluna Painel.  

Para assessores do presidente, a campanha na internet é liderada por partidos de 
oposição, como o PT, e precisa ser combatida com argumentos que reverberem entre 
os mais novos.  

 
As peças publicitárias, que deverão ir ao ar na semana que vem, tentarão passar a 

mensagem de que a reforma da Previdência não é uma reforma de governo, mas de 
Estado, com o fim dos privilégios dos políticos, dos funcionários públicos, além de 
encontrar um meio termo para categorias como policiais e professores.  

 
A equipe responsável por elaborar a campanha, comandada pelo marqueteiro Elsinho 

Mouco, estava com o novo planejamento de mídia praticamente pronto, aguardando 
apenas uma decisão judicial para a liberação da propaganda.  
 

Nesta quinta-feira (6), o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a publicidade do 
governo sobre Previdência. A decisão atendeu a pedido da AGU (Advocacia-Geral da 

União), depois de uma liminar da 1ª Vara Federal de Porto Alegre e de uma decisão 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que impediam a veiculação de propagandas 
sobre o tema.  

 
Nesta sexta-feira (7), o governo ainda divulgará as peças que já foram veiculadas, 

abrindo espaço para a nova campanha na semana que vem.  
 

CONGRESSO  
A equipe de Temer está bastante preocupada com o andamento da reforma da 
Previdência no Congresso. Principal bandeira econômica do governo, as mudanças na 

aposentadoria são consideradas, pela maior parte dos parlamentares, impopulares, e 
têm sofrido críticas duras de deputados e senadores da base, as mais diretas feitas 

publicamente pelo líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).  
 
A equipe econômica chegou a dizer que se preocupava com o fato de o fim do sigilo 

das delações da Odebrecht, marcado para depois da Páscoa, prejudicar o andamento 
na reforma, visto que deputados e senadores só iriam se preocupar em votar coisas 

para "salvarem a própria pele".  
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Entre parlamentares, porém, o argumento é de que a preocupação eleitoral vem antes 
da preocupação com a aprovação da reforma "desde sempre" e não apenas após o fim 
do sigilo.  

 

5 pontos da reforma da Previdência vão mudar. Veja quais são 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O presidente Michel Temer já concordou com alterações no texto da reforma 

 
Protesto de policiais em Brasília surtiu efeito e categoria terá regra mais branda. 
Antonio Cruz/Agência Brasil  

 
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou 

nesta quinta-feira (6) que o presidente da República, Michel Temer, autorizou 
modificações na proposta em relação a cinco temas: regra de transição, aposentadoria 
rural, Benefício de Prestação Continuada (BPC), pensões e aposentadorias especiais 

de professores e policiais. 
 

O parlamentar garantiu, no entanto, que nenhum dos ajustes comprometerá a 
“espinha dorsal” da reforma para garantir o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade da 
Previdência Social no futuro. 

 
Maia se reuniu pela manhã com Temer para discutir e avaliar as reivindicações dos 

parlamentares.  
 
Segundo o relator, a maior parte das emendas apresentadas tratam desses pontos, 

bem como as reivindicações que ele tem ouvido dos parlamentares durante visitas que 
tem feito às bancadas. “Esses cinco temas são, sem dúvida, os mais demandados por 

ajustes. Essas mudanças que se solicitam são mudanças todas elas que vão na direção 
de atender pessoas menos favorecidas”, disse o relator. 

 
Veja como devem ser as mudanças: 
 

Regra de transição 
Pelo texto enviado pelo governo, a regra de transição valerá para homens que tiverem 

a partir de 50 anos no momento da aprovação da reforma e mulheres a partir de 45 
anos. Eles teriam de pagar um “pedágio”, que seria um acréscimo de 50% no tempo 
de contribuição. A nova proposta deve ser escalonada para tirar da pauta uma grande 

crítica ao projeto: pessoas de idades muito parecidas teriam de contribuir por tempos 
muito diferentes. 

 
Uma das alternativas em estudo é combinar idade mínima e tempo de contribuição. A 
outra é fixar uma idade mínima diferente para quem for atingido pela transição. “Idade 

mínima poderia ser, por exemplo, dizer que já a partir da promulgação ninguém 
poderá se aposentar com menos de 60 anos, de 55 anos”, disse Arthur Maia. Ele 

esclareceu, no entanto, que essa regra não implicaria na redução da idade mínima 
estrutural da proposta, que continuaria a ser de 65 anos para quem ficar fora da 
transição. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/5-pontos-da-reforma-da-previdencia-vao-mudar-veja-quais-sao-cynwt0cu8axhp7qqdhfvzyxic
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Aposentadoria rural 
A PEC da reforma prevê que os trabalhadores rurais contribuam individualmente para 
a Previdência, com uma alíquota sobre o benefício mínimo. Também seria respeitada 

a idade mínima de 65 anos e 25 de contribuição. Atualmente, a contribuição é sobre 
um percentual da produção e o benefício é concedido mesmo a quem não contribuiu, 

com idade mínima de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Não ficou claro o que 
pode mudar, mas a idade mínima de 65 anos foi publicamente criticada e deve mudar. 

Também deve ser instituída uma alíquota menor. 
 
Benefício de Prestação Continuada 

O BPC é pago a qualquer cidadão que não tiver uma renda mínima a partir de 65 anos. 
O valor pago é de um salário mínimo.  

 
A ideia do governo era elevar a idade mínima para 70 anos, com o objetivo de 
diferenciar o benefício da aposentadoria – a avaliação é que a garantia do benefício é 

um desestímulo à contribuição. O relator ressaltou que o BPC é pago a idosos e pessoas 
com deficiência de baixa renda, assim como as pensões são pagas a “mulheres ou 

homens que perderam seus parceiros e, portanto, estão em condições de maior 
vulnerabilidade”. 
 

Pensões  
Com a reforma, a expectativa do governo era limitar a concessão de pensões. A 

proposta concedia uma pensão de no mínimo 50% do valor integral do benefício, e 
cotas de 10% por dependente. O valor seria desvinculado do salário mínimo. Também 
ficaria vetado o acúmulo de pensões e aposentadorias. O relator já se pronunciou a 

favor de manter o salário mínimo como piso para as pensões. 
 

Aposentadorias de professores e policiais 
O relator, que já vinha admitindo a criação de uma regra específica de aposentadoria 
para profissionais em profissão de risco (notadamente policiais), disse que professores 

e policiais serão agora contemplados – e não terão de seguir as regras de idade mínima 
e tempo de contribuição.  

 
“Os professores e policiais, pelas suas características próprias, historicamente já estão 
sendo contemplados com situações diversas, e as solicitações que chegam ao 

presidente são para preservar condições diferenciadas para categorias que já 
historicamente se encontram em situação de diferença. Não há aí nenhum privilégio, 

o que aí existe claramente é fazendo ajustes buscar equilíbrio maior, senso de justiça 
maior”, explicou o relator. 
 

O relator também anunciou que todos estarão sujeitos ao teto do INSS. “Não importa 
se são deputados ou senadores”, disse. Afirmou que também haverá o fim dos 

supersalários. “Nesta PEC, com eventuais ajustes, estará preservado o fim de qualquer 
privilégio e a noção de equidade.” 

 

Recuo na reforma da Previdência terá pouco impacto, diz ministro 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
Jonathan Campos/Gazeta do Povo  

 
As mudanças em cinco pontos da proposta de reforma da Previdência, anunciadas 
nesta quinta-feira pelo relator da matéria na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-deve-flexibilizar-regras-da-previdencia-para-trabalhador-rural-1bqdn4dwprcfj7rxoc7cqz7vr
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vão reduzir em pelo menos 10% a economia que o governo projetava para os próximos 
dez anos nos gastos com o INSS, ou cerca de 67,8 bilhões. 
 

A estimativa foi feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, principal 
articulador para a aprovação da proposta no Congresso. Ele minimizou a queda: 

“Nesses primeiros dez anos, os apontamentos de nossa equipe técnica mostram uma 
perda de 10%. O número ideal que saiu do governo (R$ 678 bilhões) será reduzido, 

mas muito pouco. Não compromete a reforma”.  
 
Após uma reunião nesta manhã com o presidente Michel Temer, Maia informou que 

fará modificações nos seguintes pontos: regras para trabalhadores rurais, benefícios 
de prestação continuada, pensões, aposentadorias de professores e policiais e regras 

de transição para o novo regime previdenciário.  
  
“A Câmara é a Casa onde fala a nação brasileira. O relator trouxe ao presidente Temer 

uma série de preocupações e chegou-se à conclusão que deveríamos produzir 
alterações nesses cinco tópicos”, disse Padilha, que também participou da reunião. 

 
“Vamos ganhar” 
Apesar de o Placar da Previdência feito pelo jornal “O Estado de S. Paulo” apontar até 

agora uma derrota para o governo, Padilha disse estar convicto de que o governo 
conseguirá aprovar a reforma no Congresso.  

 
“Temos 411 deputados. Não será nada ‘ah vai ser uma vitória estrondosa’. Não. Temos 
de ganhar e vamos ganhar”, previu Padilha. Ele disse que não há outra alternativa a 

ser aprovar a proposta. 
 

O ministro recebeu com tranquilidade o resultado do placar, que segundo ele vai 
mudar assim que ficarem claras as alterações na proposta que estão sendo negociadas 
pelo governo com os parlamentares e incorporadas no texto do relator Arthur Oliveira 

Maia (PPS-BA). “O placar é passageiro. Estamos no início do trabalho e vai 
efetivamente ganhar cores depois de conhecermos os termos do relatório.” 

 

8 mitos e verdades sobre a reforma da Previdência 

07/04/2017 – Fonte: CNI 

 
Agência CNI de Notícias aponta os principais mitos e verdades em relação à 

reforma da Previdência 
 
Todos os países que reformaram os sistemas de Previdência Social enfrentaram 

resistências e protestos.  
 

O mesmo ocorre atualmente no Brasil. Há uma série de grupos e instituições, como é 
o caso da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que são favoráveis às mudanças 

propostas pelo governo nas regras de acesso às aposentadorias e pensões.  
 
Mas há grupos que são contrários à reforma.  

 
Em meio às divergências, surgem informações imprecisas que, em vez de esclarecer 

a população, prejudicam o debate sobre o tema.  
 
Para contribuir com as discussões, a Agência CNI de Notícias preparou uma lista com 

oito mitos e verdades sobre o tema. Confira: 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/8-mitos-e-verdades-sobre-a-reforma-da-previdencia/


 
 

 
 

1. A reforma da Previdência é desnecessária. 
Isso é um mito. A reforma da Previdência é necessária para equilibrar as contas 

públicas e garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no longo prazo. A 
Previdência Social no Brasil é baseada em um pacto de gerações, em que quem está 
na ativa sustenta o benefício de quem está fora do mercado de trabalho.  

 
O problema é que todas as projeções indicam que, em breve, o número de pessoas 

que receberá o benefício será maior do que os que contribuem. Isso porque a 
expectativa de vida do brasileiro está aumentando.  
 

Subiu seis anos nos últimos 15 anos. Passou de 69,8 anos em 2000 para 75,5 anos 
em 2015. Com isso, o número de idosos também aumentou. Em 2010, os 19,6 milhões 

de idosos brasileiros representavam 10% da população.  
 
A projeção do IBGE é que o número de idosos no Brasil alcançará 66,5 milhões, ou 

29,3% da população em 2050.  Além disso, a taxa de natalidade está caindo e, dentro 
de aproximadamente 13 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassará 

o de crianças de zero a 14 anos.  
 

Os idosos representarão 18% dos brasileiros, enquanto as crianças 17,6%, estima o 
IBGE. Ou seja, no futuro próximo, o número de pessoas que contribuem para a 
Previdência será inferior ao dos que recebem aposentadorias e pensões. Isso tornará 

o sistema insustentável. 
 

 

 
 
2. A Previdência Social não tem déficit. 

Isso também não é verdadeiro. No ano passado, o déficit da Previdência do setor 
privado e dos servidores públicos atingiu 305,43 bilhões.  

 
O sistema de Previdência Social oficial brasileiro é formado pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O 

RGPS é financiado pelas contribuições dos trabalhadores e empregadores das 
empresas privadas.   

 
O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é financiado pelas contribuições dos 
servidores públicos da ativa, dos aposentados e pensionistas e pelos aportes dos entes 

federativos (União, estados ou municípios).   
 

Ou seja, os sistemas público e privado de Previdência são separados. Mas ambos têm 
problemas. Conforme dados do Tesouro Nacional, o RGPS, dos trabalhadores do setor 

privado, teve déficit de R$ 149,73 bilhões em 2016. O RPPS, dos funcionários públicos 
de municípios, estados e União, ficou negativo em R$ 155,7 bilhões. Juntos, os dois 
sistemas tiveram um déficit de R$ 305,43 bilhões. 



 
 

 
 

3. O bônus demográfico do país está acabando e isso terá impacto sobre as 
contas da Previdência. 

É verdade. A previsão é que o bônus demográfico do Brasil termine por volta de 2024. 
Isso ocorrerá porque há a redução da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa 

de vida dos brasileiros. O bônus demográfico é a situação em que há um grande 
contingente da população em idade ativa e um número menor de idosos e crianças, o 
que facilita o crescimento econômico.   

 
Em 2015, por exemplo, para cada grupo de cem pessoas em idade ativa, havia 11,5 

idosos. Em 2060, a estimativa mostra que haverá 44,4 idosos para cada grupo de cem 
pessoas ativas.  Com o fim do bônus demográfico, o número de pessoas contribuindo 
para a Previdência será menor do que os que recebem os benefícios, o que aumentará 

ainda mais o déficit do sistema. 
  

 

 
 
4. Sem a reforma, o governo terá de aumentar os impostos. 

É verdade. As despesas com pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios 
para aposentados e pensionistas dos setores privado e público já representam metade 

dos gastos do governo. Projeções do Ministério do Planejamento mostram que, neste 
ano, as despesas previdenciárias serão equivalentes a 55% dos gastos do governo.  
 

Em 2026, 82%. Para garantir o pagamento dos benefícios e das aposentadorias, a 
saída será o aumento das contribuições à Previdência dos trabalhadores, das empresas 

e dos servidores públicos.  
 
Estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que, sem a 

reforma, a alíquota de contribuição sobre a folha de pagamento terá de subir 
para  50% em 2060, o que terá grande impacto sobre o emprego formal no país. Outra 

alternativa será aumentar os impostos para eles cubram odéficit cada vez maior da 
Previdência. 
 

 

 
 

5. Sem a reforma, aposentados e pensionistas correm o risco de não 
receberem o benefício no futuro. 
Esse risco é real. Como as despesas continuarão aumentando mais do que as receitas, 

as contas da Previdência ficarão cada vez mais desequilibradas e o déficit será 
insustentável.  

 
Com isso, há o risco de o governo não ter condições de pagar os benefícios em dia ou 
integralmente. Isso já ocorre no Rio de Janeiro. No ano passado, o estado quebrou e 



teve de atrasar ou parcelar o pagamento dos benefícios aos servidores aposentados e 
os pensionistas.  
 

Para tentar resolver uma crise profunda, desencadeada pelo desequilíbrio das contas 
públicas, recentemente a Grécia foi obrigada, entre outras medidas, a mudar o sistema 

de Previdência.  
 

O país reduziu em 12% as aposentadorias superiores a 1.300 euros e aumentou a 
idade mínima para a aposentadoria das mulheres para 65 anos. Com a reforma, o 
tempo de contribuição para uma aposentadoria integral subiu de 37 para 40 anos. 

 
 

 
 
6. Ao fixar a idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e 
mulheres, a reforma desconsidera a expectativa de vida das regiões mais 

pobres. 
 

Na verdade, o cálculo de expectativa de vida considera a mortalidade infantil, que é 
alta nas regiões mais pobres, e a mortalidade dos jovens pela violência. Com isso, a 
expectativa média de vida dos brasileiros é de 75,5 anos.  

 
No entanto, para a Previdência é mais importante considerar a expectativa de 

sobrevida da população, que é o número de anos que a pessoas viverão a partir da 
idade em que se aposentam. 
 

Atualmente, as pessoas que completam 65 anos no Brasil vivem, em média, mais 18,4 
anos, estima o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas regiões mais 

pobres, a média de sobrevida é de 16 anos e, nas mais ricas, de 22 anos.  
 
Aos 65 anos, a expectativa média de sobrevida das mulheres é de 19,8 anos e a dos 

homens de 16,7 anos. Ou seja, ao parar de trabalhar aos 65 anos, os homens poderão 
usufruir da aposentadoria por 16,7 anos e as mulheres por 19,8 anos. 

 
 

 
 

7. A idade mínima de 65 anos para a aposentadoria prejudica os 
trabalhadores de baixa renda. 

Esse é outro mito. Hoje, a maioria dos trabalhadores urbanos de baixa renda já se 
aposenta com 65 anos ou mais. Embora comecem a trabalhar cedo, as pessoas de 
baixa renda atuam muito tempo no mercado informal e têm dificuldades para 

comprovar o tempo mínimo de contribuição antes de completar a idade mínima. 
 

 
8. O trabalhador só se aposentará se contribuir por  49 anos para a 

Previdência. 
Esse é outro mito. Conforme a reforma, os trabalhadores que completarem 65 anos 



de idade e 25 anos de contribuição à Previdência pode se aposentar, e o valor da 
aposentadoria será equivalente a 76% do salário de contribuição. Essa taxa aumenta 
1 ponto percentual a cada ano a mais de contribuição. Portanto, para chegar a 100% 

do salário de contribuição, será necessário somar 49 anos de contribuição.  
 

A aposentadoria, no entanto, nunca será inferior a um salário mínimo. Isso significa 
que uma pessoa que recebeu um salário mínimo durante todo o período de 

contribuição tem esse valor garantido, independentemente do momento em que se 
aposentar. Atualmente, 68,6% dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo.  
 

Então, a regra não será aplicada à maioria dos brasileiros. Nos países europeus, a 
média das aposentadorias equivale a 56% dos salários de contribuição. 

 

Como vigiar os concorrentes e usar isso para fazer o negócio crescer 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
A internet e as redes sociais deixam o processo todo muito mais barato. Veja 

as dicas dos especialistas 

 
Confira dicas para vigiar a concorrência e saiba como usar isso para melhorar seu 

negócio. Leia na Gazeta do Povo Pixabay  
 

Esqueça aquele espião de filme. Monitorar a concorrência é muito mais uma estratégia 
permanente de negócios, do que uma forma de “roubar” a ideia alheia. “A concorrência 
é bacana porque permite a você saber aquilo que está ou não dando certo, isso é 

fundamental para qualquer tipo de negócio”, explica João Luis Moura, consultor do 
Sebrae Paraná. 

 
Muita gente ainda acha que monitorar a concorrência é coisa de “empresa grande”, 

conta Geraldo Hisao, da GGV consultoria empresarial. Não poderia ser um pensamento 
mais errado. Até porque a internet e as redes sociais deixam o processo todo muito 
mais barato. De dentro do escritório dá para acompanhar ações de concorrentes 

diretos e indiretos, e até acompanhar o trabalho de empresas similares ao redor do 
mundo.  

 
A velocidade da informação ajuda a monitorar, mas também traz desafios. Se há 
algum tempo a chegada de novos concorrentes no mercado era lenta e previsível, hoje 

é quase instantânea. E aí é importante fazer um monitoramento constante. Para não 
correr o risco de ser tarde demais, e só perceber a chegada da concorrência quando 

ela bate à sua porta. 
 
“Um caso clássico de empresa que era muito consolidada e, quando viu, estava fora 

do mercado, é a Kodak”, comenta Hisao, sobre a multinacional que se consolidou no 
ramo de filmes fotográficos. Foi mais ou menos o que comentou o presidente dos 

Correios, Guilherme Campos, em entrevista à Istoé Dinheiro em março deste ano: “a 
atividade postal passou por uma grande revolução no mundo (...) e as principais 
empresas do setor fizeram a lição de casa que o Brasil não fez”. 

 
A atividade postal passou por uma grande revolução no mundo. A transformação 

digital na área de comunicação mudou uma série de paradigmas. E as principais 
empresas do setor fizeram a lição de casa que o Brasil não fez. Boa parte delas 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empreender-pme/como-vigiar-os-concorrentes-e-usar-isso-para-fazer-o-negocio-crescer-63al7vf1z0h4nnfjf8d25vvac


procurou alternativas para diminuir a participação desse monopólio em suas receitas. 
Cada país achou sua solução. Nós não demos esse passo. 
 

“Hoje você tem mecanismos altamente eficazes para monitorar concorrência, na 
internet. Mas a melhor maneira de uma empresa inovar é estabelecer sinergia com o 

seu canal, e ninguém melhor do que o seu cliente para te abastecer de informação” 
Eduardo MarósticaCoordenador do MBA de Empreendedorismo e Novos Negócios da 

IBE-FGV  
 
A dica vale até para quem ainda não abriu o próprio negócio. Na fase de planejamento 

é crucial ficar atento ao que já está disponível para o consumidor, para pensar em 
formas de se diferenciar. Seu produto pode ser até ser bom, mas vai enfrentar 

dificuldades se o preço estiver muito longe da realidade do mercado. Da mesma forma, 
de pouco adianta ser inovador sem ter uma estratégia de marketing que comunique 
ao público qual o seu diferencial. 

 
Quem já está com o negócio andando tem que redobrar a atenção. “Porque, muitas 

vezes, quando o concorrente está se aproximando pode ser tarde demais. Ele tem que 
olhar para o mercado e estar à frente, antes de a concorrência chegar nele”, alerta 
Hisao. 

 
Quando é hora de pedir ajuda? 

Uma opção para entender melhor os concorrentes é contratar uma consultoria. Hisao, 
que trabalha muito com pequenas e médias empresas, explica que não há um 
momento certo para buscar ajuda, que “é sempre bem-vinda”.  

 
Mas a pior coisa é deixar para ir atrás quando o negócio já está afundando. Nestes 

casos, a consultoria pode até ajudar, mas não vai fazer milagre.“Quando você tiver 
maturidade para ouvir, o cenário estiver favorável e você tiver mais poder financeiro, 
aí sim você contrata alguém para te ajudar a entender a concorrência e evoluir no 

mercado”, defende o consultor. 
 

Entenda, passo a passo, como fazer para monitorar a concorrência: 
Observe seus concorrentes 
A pesquisa com concorrência é uma das mais importantes para um negócio. Ninguém 

vive em uma bolha, e acompanhar o concorrente é uma das principais formas de estar 
sintonizado com o mercado. Veja dicas de consultores da área: 

 
1  
Olhe para si mesmo 

Antes de olhar para os outros, pense no seu próprio negócio. Faça algumas perguntas: 
 

 O que eu estou ofertando para o meu cliente ou usuário? 
 Quem é meu cliente? 
 Por que ele opta por mim e não pela concorrência? 

 Qual o diferencial que eu oferto no meu trabalho? 
 Meus clientes sabem deste diferencial? 

 Quem são meus concorrentes? Faça uma lista. 



 
2  
Vá a campo 
Depois de elencar seus concorrentes, veja como eles trabalham. 

 
 Comece pelo "quintal de casa", monitorando concorrentes no mesmo raio de 

abrangência que o seu negócio. 
 Vá pessoalmente, se puder. 

 Uma opção é ser um "cliente oculto", e consumir o que o concorrente tem a 
oferecer 

 Acompanhe nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. 

 

 
3  
Fique de olho 
Na hora de vigiar, vale prestar atenção a alguns aspectos do trabalho da concorrência 

 
 Que promoções e benefícios o concorrente está fazendo para trazer novos 

clientes? 
 Como seus concorrentes se posicionam no mercado? Têm uma linha mais 

formal, mais descontraída, usam alguma estratégia diferente? 

 Fique atento aos produtos e serviços que o concorrente destaca. Pode ser um 
sinal do que o mercado está procurando. 

 Acompanhe os preços e compare com os seus. Saiba que o cliente fará o 
mesmo. 

 
4  

Parta para ação 
Nada de copiar. Mas, feita a lição de casa, é hora de partir para a prática. 

 
 O que faz com que o cliente prefira o concorrente? É algo que pode ser mudado? 
 Será que o meu marketing está sendo efetivo? Talvez o meu produto até tenha 

um diferencial, mas o público não sabe disso. 



 Tenha humildade. Nem toda empresa é perfeita. Seu concorrente é melhor no 
atendimento? Melhore o seu. 

 Nunca trabalhe no achismo. Estude e sempre (sempre!) ouça seu cliente. 

 
Ferramentas para monitorar a concorrência pela internet 

Conheça algumas ferramentas úteis para monitorar a concorrência pela internet, sem 
precisar sair do escritório: 

 
Semrush  
Mostra quais as principais fontes de tráfego de um site. Pode ser usado no seu próprio 

ou do seu concorrente. Permite rastrear as palavras-chaves que mais levam tráfego 
direto ao seu concorrente, o ranking dele em pesquisas orgânica e os anúncios feitos 

por ele. Possui versão paga e gratuita. 
 
Google Keyword Planner  

O “planejador de palavras-chave” do Google fica dentro do Adwords do Google. Serve 
mais para planejar quais palavras utilizar como referência para sua empresa. Mas 

estas podem levar em conta o sucesso da concorrência. 
 
Google Alerts  

Também do Google, esta ferramenta permite cadastrar expressões e receber 
notificações por email toda vez que um determinado termo é encontrado na web. Você 

pode cadastrar o nome do seu concorrente e monitorar como a marca dele está sendo 
referenciada na internet.  
 

Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp) avança 4,6 pontos em março, 

revela FGV 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 4,6 pontos em março ante 

fevereiro, para o patamar de 100,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
na manhã desta sexta-feira, 7. Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) 

recuou 0,1 ponto na passagem de fevereiro para março, atingindo 100,6 pontos.  
 
Na avaliação da FGV, a alta no IAEmp sinaliza “continuidade na tendência de melhora 

gradual do mercado de trabalho no que tange ao saldo entre a quantidade de novas 
vagas e de desligamentos”. Já o ligeiro recuo no ICD pode ser uma “acomodação”. 

“Após um período de relativa estabilidade, o indicador voltara a subir no final do ano 
passado e agora começa a ceder lentamente, num movimento de aparente 
acomodação”, diz nota divulgada pela FGV.  

 
No texto, o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho destaca que os indicadores 

ainda mostram uma situação difícil no mercado de trabalho.  
 

“Apesar das melhoras do IAEmp, o ICD permanece em nível bastante elevado e não 
apresenta tendência significativa de redução nos últimos meses. Desta forma, os 
indicadores mostram que a situação presente do mercado de trabalho continua difícil 

a despeito das expectativas de retomada das contratações nos próximos meses”, 
afirma o pesquisador.  

 
Segundo a FGV, a alta do IAEmp em março foi puxada pelos indicadores que medem 
o ímpeto de contratações nos três meses seguintes, na Sondagem da Indústria de 

Transformação, e a expectativa com relação à facilidade de se conseguir emprego nos 
seis meses seguintes, da Sondagem do Consumidor, com variações de 9,5 e 9,0 

pontos, respectivamente.  
 

https://www.semrush.com/
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
https://www.google.com/alerts
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicador-antecedente-de-emprego-iaemp-avanca-46-pontos-em-marco-revela-fgv/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/indicador-antecedente-de-emprego-iaemp-avanca-46-pontos-em-marco-revela-fgv/


Já no ICD, a classe de renda que mais contribuiu para a suave queda foi a do grupo 
de consumidores que auferem renda familiar mensal entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00, 
cujo Indicador de percepção de dificuldade para conseguir emprego recuou 0,4 ponto.  

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 

sobre a situação presente do mercado de trabalho.  
 

Já o IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das sondagens da 
Indústria, do setor de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo 
é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 

 

Carga do sistema elétrico deve crescer 2,7% neste ano ante 2016, diz ONS 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A carga do sistema elétrico vai crescer 2,7% neste ano, comparado a 2016, informou 

nesta quinta-feira, 6, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A previsão 
anterior, de dezembro, era de crescimento de 2,2%. A expectativa para o ano é que 

a soma da carga com as perdas alcance 66.376 megawatts (médios), segundo a 
primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética para o 
período de 2017 a 2021.  

 
“Para o ano 2017, há a expectativa de um início de retomada da economia, com 

rebatimento no consumo, cuja previsão de crescimento é de 2,1%”, traz o documento.  
Ao fim do período, em 2021, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve 
chegar a 76.402 MWmédio.  

 
O operador prevê expansão média anual de 3,6% ao ano. No período de cinco anos, 

o segmento industrial deve crescer 3% ao ano, “considerando-se expectativas de 
retomada da utilização da capacidade instalada de alguns segmentos grandes 
consumidores de eletricidade”, segundo o ONS. Já as classes residencial e comercial 

devem ter expansão, em média, de 3,8% e 3,9% ao ano, respectivamente.  
 

Para fazer suas projeções, o ONS considerou crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 0,5% ao ano em 2017 e de 2% ao ano, ao longo dos cinco anos.  
 

“Ainda que a expectativa dos agentes seja positiva, os resultados conjunturais ainda 
mostram volatilidade dos indicadores de atividade, corroborando com a continuidade 

das incertezas acerca dos fatores que viabilizarão uma retomada consistente e robusta 
da economia nos próximos anos.  
 

Dessa forma, a expectativa é de que a recuperação econômica ocorra de forma suave 
e gradual, proporcionada pela expectativa de um cenário de maior previsibilidade, por 

um aumento da utilização de capacidade instalada, e pela expectativa de retomada 
dos investimentos”, informou. 

 

Energia elétrica teve o maior impacto no IPCA de março, afirma IBGE 

07/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O aumento de 4,43% nos preços de energia elétrica foi o maior impacto de alta no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, contribuindo com 
0,15 ponto porcentual (p.p.) dos 0,25%. O índice foi anunciado na manhã desta sexta-
feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 
Por causa da energia elétrica, o grupo Habitação teve a maior alta no IPCA de março, 

com avanço de 1,18% ante 0,24% em fevereiro.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/carga-do-sistema-eletrico-deve-crescer-27-neste-ano-ante-2016-diz-ons/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/energia-eletrica-teve-o-maior-impacto-no-ipca-de-marco-afirma-ibge/


Segundo o IBGE, elevação na conta de luz refletiu a cobrança na bandeira amarela 
nas tarifas. Já o grupo Alimentação e Bebidas registrou aumento de 0,34% em março, 
acelerando diante da deflação de 0,45% registrada em fevereiro.  

 
No total, houve deflação em quatro dos nove grupos de despesas pesquisados pelo 

IBGE: Transportes (-0,86%), Comunicação (-0,63%), Artigos de Residência (-0,29%) 
e Vestuário (-0,12%).  

 
Já o índice de serviços ficou em 0,33% no IPCA de março, diante de uma alta de 
0,84% em fevereiro. Em 12 meses, os preços dos serviços acumulam alta de 6,05% 

até março, uma aceleração em relação ao acumulado até fevereiro, que ficou em 
5,95%. 

 

Governo vai rever meta fiscal de 2018 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A equipe econômica vai rever a meta fiscal de déficit de R$ 79 bilhões das contas do 

governo em 2018 – último ano do mandato do presidente Michel Temer.  
 
Fonte da equipe econômica informou ao jornal O Estado de S. Paulo que a revisão 

para um déficit maior será necessária para garantir credibilidade à política fiscal, já 
que o cenário é de previsão de receita muito menor do que a estimada quando a meta 

foi definida em julho do ano passado.  
 
O governo, porém, avalia se a revisão ficará ou não para depois do envio ao Congresso 

Nacional do projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem prazo até o final 
da semana que vem para ser encaminhado aos parlamentares.  

 
Como o foco do governo neste momento está totalmente voltado para a aprovação da 
reforma da Previdência, a preocupação é de que a discussão da meta atrapalhe as 

negociações.  
 

“O foco é a Previdência. Esse assunto tem que ficar para depois”, disse uma fonte, 
lembrando que faltam poucos dias para o prazo final de envio da LDO de 2018 ao 
Congresso, 15 de abril. O problema para o governo é que, se não alterar agora a meta 

de déficit de 2018, terá de fazer depois durante a tramitação no Congresso, com riscos 
maiores. Para um integrante da equipe econômica, não há motivos para adiar essa 

mudança.  
 
A discussão sobre a revisão da meta está atrasada por causa da definição do 

contingenciamento de R$ 41,2 bilhões das despesas do Orçamento de 2017. Até agora, 
não houve nenhuma reunião da Junta Orçamentária para discutir a mudança, mas o 

governo tem prazo até o fim da semana que vem para enviar ao Congresso o projeto 
da LDO de 2018.  

 
A meta indicativa de déficit de R$ 79 bilhões para o ano que vem foi definida na LDO 
de 2017, aprovada ano passado. Essa meta foi projetada com uma previsão de 

crescimento do PIB de 1,6% para 2017 – o que não vai ocorrer – e de 2,5% para 
2018.  

 
“A meta de R$ 79 bilhões pode não gerar a credibilidade que precisa ter”, disse a fonte 
da equipe econômica. A preocupação do governo é ter uma comunicação que gere 

credibilidade. “Não adianta botar muito para cima ou para baixo que vai dar um efeito 
de desacreditar da meta”, acrescentou.  

 
A fonte lembrou que os analistas do mercado financeiro já estão questionando a 
capacidade de o governo cumprir a meta de 2018, devido ao crescimento menor que 

impacta a previsão de receitas. O forte bloqueio das despesas piorou o cenário.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-vai-rever-meta-fiscal-de-2018/


“Se para fazer uma meta de déficit de R$ 139 bilhões este ano, já estamos tendo um 
corte desse tamanho, para ter uma meta de déficit de R$ 79 bilhões o corte teria que 
ser muito maior”, disse a fonte. Devido principalmente à previsão de PIB menor, a 

receita prevista caiu R$ 50 bilhões este ano.  
 

Recuperações judiciais sobem 8,7% em março ante fevereiro, diz Serasa 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O número de pedidos de recuperação judicial em março subiu 8,7% em relação a 
fevereiro e caiu 20,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou 

a Serasa Experian nesta quinta-feira, 6. No mês passado, foram 125 solicitações 
contra 115 em fevereiro e 158 em março de 2016.  

 
Assim, no trimestre, houve queda de 21,3% nas recuperações judiciais requeridas 
ante o mesmo período do ano passado. Em números, foram 322 contra 409.  

 
Em março, a maioria das requisições foi feita por micro e pequenas empresas (88), 

enquanto as médias empresas somaram 23 pedidos e as grandes, 14. As companhias 
menores também lideraram os requerimentos de recuperação judicial no trimestre 
(201), seguido das médias (71) e das grandes (50).  

 
A Serasa Experian afirma que a queda nos pedidos de recuperações judiciais neste 

primeiro trimestre de 2017 é explicada pela redução da inflação, dos juros e pelo 
processo, ainda que lento, de saída da recessão econômica. “Tudo isto facilita a 
renegociação das dívidas por parte das empresas”, dizem os economistas da 

instituição.  
 

Em março, houve também 161 de pedidos de falência, aumento de 14,2% em relação 
a fevereiro (141) e de 1,9% na comparação com março de 2016 (158). No trimestre, 
os requerimentos de falência somaram 394 solicitações, número 0,8% superior ao 

mesmo período de 2016. 
 

Investimento mostra recuperação e avança 3,4% em fevereiro, diz Ipea 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O investimento mostrou recuperação em fevereiro, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 

teve alta de 3,4% em relação a janeiro, na série com ajuste sazonal. Na comparação 
com fevereiro de 2016, entretanto, o indicador registrou queda de 1,0%.  
 

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) – uma estimativa dos 
investimentos em máquinas e equipamentos que corresponde à produção industrial 

doméstica mais as importações, excluídas as exportações – avançou 8,9% em 
fevereiro ante janeiro.  

 
A produção doméstica de bens de capital saltou 7,2% em fevereiro. As exportações 
avançaram 15,4% em relação a janeiro, enquanto as importações de bens de capital 

permaneceram estáveis, com ligeiro avanço de 0,1%. Já o indicador de construção 
civil teve aumento de 0,3% em fevereiro ante janeiro.  

 
O crescimento da FBCF na passagem de janeiro para fevereiro contribuiu para 
amenizar a queda acumulada pelo indicador em 12 meses, que passou de 9% para 

7,9%, ressaltou o Ipea. 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/recuperacoes-judiciais-sobem-87-em-marco-ante-fevereiro-diz-serasa/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/investimento-mostra-recuperacao-e-avanca-34-em-fevereiro-diz-ipea/


Indicador antecedente de emprego sinaliza tendência de melhora 

07/04/2017 – Fonte: Exame 
 

O IAEmp apresentou alta de 4,6 pontos em março e atingiu 100,5 pontos, no 
terceiro avanço consecutivo e acumulando no ano alta de 10,5 pontos 

 

As perspectivas sobre o mercado de trabalho no Brasil sinalizam continuidade da 

tendência de melhora gradual, apontou o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) 
de março divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira. 

 
O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, apresentou alta 
de 4,6 pontos em março e atingiu 100,5 pontos, no terceiro avanço consecutivo e 

acumulando no ano alta de 10,5 pontos. 
 

O destaque em março para a leitura do IAEmp foram os indicadores que medem o 
ímpeto de contratações nos três meses seguintes em relação à pesquisa sobre a 
Indústria de Transformação. 

 
Também contribuiu para a alta a expectativa com relação à facilidade de se conseguir 

emprego nos seis meses seguintes do levantamento sobre a confiança do consumidor. 
 

Por outro lado, o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das 
famílias sobre o mercado de trabalho, apresentou queda de 0,1 ponto sobre fevereiro, 
atingindo 100,6 pontos, “num movimento de aparente acomodação”, segundo a FGV. 

 
Com esses resultados mistos, “os indicadores do mercado de trabalho mostram que a 

situação presente continua difícil a despeito das expectativas de retomada das 
contratações nos próximos meses”, alertou o economista Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, da FGV/Ibre, em nota. 

 
Dados do IBGE mostraram na semana passada que a taxa de desemprego no Brasil 

subiu para novo recorde de 13,2 por cento no trimestre finalizado em fevereiro, com 
o contingente mais baixo de ocupados desde o início de 2012. 
 

Cepal diz que Brasil vai crescer menos de 0,4% neste ano 

07/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A economia brasileira crescerá menos de 0,4% neste ano, segundo a nova estimativa 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), disse, sem precisar 

o número, a secretária executiva da instituição, Alícia Bárcena. As novas projeções 
para a região serão divulgadas nas próximas semanas. A previsão de 0,4% apareceu 

em relatório publicado na virada do ano.  
 
O cálculo foi revisto para menos porque o consumo, sem a reação esperada, continuou 

muito fraco. Ao mencionar esse detalhe, a secretária lembrou o aumento do 
desemprego.  

 
O último dado indicou 13,5 milhões de desocupados, 13,2% da população 
economicamente ativa, no trimestre dezembro-fevereiro, segundo o IBGE.  

 
As estimativas fechadas no fim do ano pela Cepal foram a base das previsões 

apresentadas nesta quinta-feira, 6, por Alícia numa sessão do Fórum Econômico 
Mundial para a América Latina. Por essas projeções, agora já parcialmente superadas, 
a economia da região deve crescer 1,3% neste ano. 

 

http://exame.abril.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sinaliza-tendencia-de-melhora/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/empregos
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/cepal-diz-que-brasil-vai-crescer-menos-de-04-neste-ano/


Brasil registra menor inflação trimestral desde 1994 

07/04/2017 – Fonte: Exame 
 

O índice inflacionário (IPCA) do primeiro trimestre deste ano foi de 0,96%, 
contra 2,62% no mesmo mês de 2016 

 
Preço: no acumulado de doze meses, o IPCA chega a 4,57% (spijker/Wikimedia 

Commons) 
 

O Brasil registrou no primeiro trimestre uma inflação de 0,96%, seu menor nível desde 
o início do Plano Real, em 1994, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira. 
 

O índice inflacionário (IPCA) do primeiro trimestre de 2016 foi de 2,62%, lembrou o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Em março, o aumento de preços foi de 0,25%, frente a 0,33% em fevereiro e 0,43% 
em março de 2016. 

 
Esse resultado fica um pouco acima da estimativa média de 0,25% estabelecida por 

27 analistas e instituições financeiras consultados pelo jornal Valor Econômico. 
 

No acumulado de doze meses, o IPCA chega a 4,57%, apenas sete décimos acima do 
centro da meta (4,50%, com uma margem de 1,5 pontos percentuais) fixada pelo 
governo. No acumulado de doze meses até fevereiro, chegava a 4,76%. 

 
O aumento trimestral dos preços foi o menor desde 1994. 

 

Cesta básica de Curitiba fecha março em R$ 389,52; alta de 0,58% 

07/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Em março de 2017, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo DIEESE apresentou 

aumento mensal de 0,58%, sendo a décima sétima maior alta entre as 20 capitais que 
tiveram aumento de preços, passando de R$ 387,27 em fevereiro de 2017 para os 
atuais R$ 389,52.  

 
Deste modo, a capital paranaense teve o décimo segundo maior valor entre as 27 

capitais pesquisadas. Em 12 meses, a variação anual foi de -2,81% e nos três 
primeiros meses de 2017, de -4,96%. 
 

O custo da ração alimentar essencial mínima para uma família curitibana (1 casal e 2 
crianças), foi de R$ 1.168,56 (hum mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos) sendo necessário 1,25 salários mínimos somente para satisfazer as 
necessidades do trabalhador e sua família com alimentação no mês de fevereiro de 
2017. A cesta básica teve um custo mensal de R$ 389,52, tendo um custo diário de 

R$ 12,98. 
 

Em março de 2017, o trabalhador curitibano remunerado pelo salário mínimo 
comprometeu 91 horas e 28 minutos de sua jornada mensal para adquirir os gêneros 
essencial, tempo inferior às 90 horas e 56 minutos exigidas em fevereiro de 2017.  

 

http://exame.abril.com.br/economia/brasil-registra-menor-inflacao-trimestral-desde-1994/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/inflacao/
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Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o 
desconto referente à Previdência Social, a relação passou de 44,92% em fevereiro de 
2017 para 45,19% em março de 2017. 

 
No acumulado do ano, a cesta básica de Curitiba teve variação de -4,96%, sendo a 

sexta maior queda entre as 19 capitais que tiveram redução em 2017. Na comparação 
anual (mesmo mês do ano anterior), a cesta básica de Curitiba teve uma redução de 

-2,81%, sendo a sexta maior redução entre as 15 capitais que tiveram queda no 
período analisado. 
 

Dos 13 produtos pesquisados, sete registraram alta em março de 2017 em relação a 
fevereiro de 2017: o tomate (28,14%), a batata (5,95%), a manteiga (5,20%), o leite 

(3,21%), o café em pó (2,06%), o pão francês (1,77%) e o arroz (1,09%). Por outro 
lado, seis itens tiveram queda: o feijão preto (-16,30%), a farinha de trigo (-3,34%), 
o açúcar (-2,90%), a carne bovina (-2,07%), óleo de soja (-1,98%) e banana (-

0,36%). 

 

 


