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Governo prepara nova política automotiva para anúncio em 30 de agosto
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo e a indústria de veículos começaram a negociar a política setorial que vai
substituir, a partir de janeiro do ano que vem, o regime de incentivo à indústria
automobilística nacional que foi condenado pela Organização Mundial do Comércio
(OMC). Desde o mês passado, as partes trabalham em cima de um cronograma que
fixa uma data de publicação do novo programa: 30 de agosto.
Ainda tratados em linhas gerais, os temas em discussão vão da recuperação da
indústria de autopeças ao custo de produção e tributação dos veículos montados no
País, passando pela possibilidade de um programa nacional de inspeção veicular para,
indiretamente, estimular a renovação de frotas.
Também serão discutidas novas metas de eficiência energética – cobradas pelo
governo aos automóveis fabricados no Brasil -, bem como exigências de segurança
veicular e incentivos a investimentos em inovação e desenvolvimento de sistemas
eletrônicos.
Esses temas foram distribuídos a seis grupos de trabalho que foram constituídos na
semana passada para debater o que está sendo chamado pelos negociadores de novo
ciclo da política industrial automotiva.
Cada grupo é composto por executivos das entidades que representam as montadoras
(Anfavea) e os fornecedores de peças (Sindipeças), além da Abeifa, que abriga
importadores de carros, e a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA),

instituição que reúne engenheiros de automóveis e que atuará como mediadora
técnica das discussões.
Nas reuniões dos grupos, serão apresentadas as propostas dos setores privados ao
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Até a primeira quinzena
de junho haverá reuniões semanais entre as entidades e o governo.
Depois disso, partindo de um conjunto de medidas negociadas com a indústria, o
ministério da Indústria terá menos de três meses para editar a política automotiva em
conjunto com outras quatro pastas: Fazenda; Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente e
Minas e Energia. O BNDES também está envolvido na criação do novo programa. Se
tudo sair dentro do previsto, o plano será anunciado em 30 de agosto.
A fixação da data não foi feita fortuitamente. A ideia é que o governo tenha margem
de tempo para promover ajustes e regulamentar o programa antes do término do
regime automotivo em vigor.
Batizado de Inovar-Auto, o regime automotivo atual foi lançado em outubro de 2012
e suas regras são válidas até 31 de dezembro deste ano. A política foi condenada pela
OMC em novembro, mas a estratégia do governo é recorrer para arrastar o processo
até o fim do ano, preservando assim a vigência do programa.
Ao fechar portas a importações de automóveis, que passaram a ser sobretaxados em
30 pontos porcentuais na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
o Inovar-Auto estimulou investimentos em novas fábricas de carros no País, induzindo,
inclusive, a chegada de marcas de carros de luxo como Mercedes-Benz, Audi e BMW.
Agora, com as vendas de veículos no patamar mais baixo em uma década, o propósito
da política industrial em negociação é dar competitividade aos automóveis brasileiros
em mercados internacionais, algo não resolvido pelo regime atual.
“Nossa indústria tem de ser capaz, no futuro, de competir internacionalmente em boas
condições”, afirmou o presidente da Anfavea, Antonio Megale, que, em benefício da
previsibilidade, cobra a vigência de pelo menos 10 anos no novo programa – o dobro
do período do Inovar-Auto.
Como o governo tem buscado assinar acordos de livre comércio com outros países,
inclusive com a União Europeia, o executivo tem a preocupação de que o Brasil, sem
força para competir no mercado internacional, acabe inundado por veículos
importados.
Para o presidente da Anfavea, o melhor caminho para elevar a competitividade das
montadoras é atacar aspectos estruturais como legislação trabalhista, tributação e
logística. Com o “equacionamento dessas questões” e um “ambiente mais simples e
desburocratizado”, o Brasil se consolidaria, na sua visão, como um polo de exportação
de veículos.
Medidas específicas, contudo, ainda não foram colocadas da mesa. Fontes próximas
ao programa que está sendo construído em Brasília dizem que as discussões partem
praticamente do zero. Consultado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real
do Grupo Estado, o Sindipeças comentou que, como os trabalhos estão apenas
começando, é prematuro dar detalhes sobre o tema.
Uma parcela da indústria considera que a demora no início das negociações pode
inviabilizar os prazos almejados. O governo só chamou os setores para iniciar a
conversa há 16 dias, formando os grupos de trabalho apenas na semana passada.

Também existe a percepção de que são muitos temas para pouco tempo. “Me preocupa
tentar tudo e não conseguir nada”, disse o executivo de uma grande montadora.
Embora ainda haja incertezas em relação ao desenho do programa, um ponto é
consenso: não haverá mais sobretaxação de 30 pontos porcentuais a importados. Com
a condenação na OMC, tornou-se inviável renovar o Inovar-Auto da forma como está.
Ainda assim, a Abeifa diz que sua posição será de lutar contra manobras que
mantenham a proteção a montadoras nacionais.
“A única coisa que a Abeifa não concorda é a continuidade dos 30 pontos. Será
impossível manter a rede de concessionárias viva”, afirma José Luiz Gandini,
presidente da associação.
Mercosul e Aliança do Pacífico buscam mais comércio
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Ministros dos oito países do Mercosul e da Aliança do Pacífico formalizaram nesta
sexta-feira, 7, um roteiro para intensificar o comércio entre os dois blocos. O roteiro
inclui medidas de facilitação de comércio, eliminação de barreiras de todos os tipos e
iniciativas para promover cadeias de valor na região.
A primeira tentativa de aproximação, em 2014, fracassou. Não houve “tração
suficiente” para envolver todos os países, disse a chanceler argentina Susana Malcorra,
falando pela presidência do Mercosul. O ministro de Relações Exteriores do Chile,
Hraldo Munõz, falou de um salto qualitativo depois daquela reunião. “A região mudou
para melhor.”
Ninguém contou toda a história: prevaleceu, naquela ocasião, a tendência de alguns
governos ao protecionismo. A presidente Dilma Rousseff foi contrária a um acordo
entre os dois grupos de países.
Os da Aliança do Pacífico – Chile, Colômbia, Peru e México – são mais abertos e
cobrariam maior liberalização dos novos parceiros.
A maior integração latino-americana, disse Munõz, é especialmente importante num
momento de grandes incertezas quanto à economia internacional, com ascensão do
nacionalismo econômico e do protecionismo em potências do mundo rico. O encontro
de ontem foi apenas uma primeira reunião, comentou Susana, mas houve “um giro de
180 graus”.
Setor automotivo
Também nesta sexta-feira os governos argentino e colombiano assinaram um acordo
para o setor automotivo. As vendas de veículos da Argentina para a Colômbia devem
crescer até atingir o volume anual de 42 mil veículos a partir do quarto ano, com
faturamento estimado de US$ 700 milhões.
A ideia é diversificar os mercados e reduzir a dependência em relação ao Brasil,
explicou o ministro da Produção da Argentina, Francisco Cabrera.
A questão ganhou importância com a redução recente das vendas ao mercado
brasileiro, num período de menor demanda. O plano inclui esforços de venda também
para o Norte da África e para a Ásia.

Brasil aceitará importação de veículos da Colômbia sem 30% de IPI
10/04/2017 – Fonte: Exame
A fonte, que está na reunião comercial em Buenos Aires, afirmou que os
detalhes finais do acordo com a Colômbia estão sendo trabalhados

Carro: "Concordamos em dar à indústria automotiva colombiana o mesmo tratamento
preferencial dado para a indústria argentina" (foto/Thinkstock)
O Brasil aceitou permitir que veículos e autopeças da Colômbia ingressem no país sem
pagarem 30 por cento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 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.
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 por cento de IPI e
mais 35 por cento 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
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.
Com restrições menores, Brasil tira mercado da China na Argentina
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os produtos brasileiros voltaram a ganhar mercado na Argentina, depois de mais de
uma década perdendo espaço para a China.
A participação do Brasil nas importações argentinas subiu de 21,8% em 2015 para
24,6% em 2016, enquanto a fatia chinesa caiu de 19,7% para 18,8%, diz a consultoria
Abeceb (veja abaixo).
Os exportadores brasileiros, no entanto, ainda estão muito longe da posição que
ocupavam 12 anos atrás. Em 2005, o país respondia por 37% das importações
argentinas, enquanto a China detinha apenas 6,4%.

Dois fatores colaboraram para o avanço recente do Brasil no mercado vizinho: a forte
recessão doméstica, que já dura 11 trimestres e incentiva as empresas a exportar
mais, e a redução das barreiras à importação na Argentina.
Com um discurso mais liberal, o presidente Maurício Macri eliminou o controle de
câmbio no país e vem, gradualmente, reduzindo as exigências burocráticas para a
importação.
Os exportadores brasileiros ainda reclamam de retrocessos pontuais, mas caiu
significativamente a adoção de barreiras em comparação com os governos Nestor e
Cristina Kirchner.
"A medida que o comércio vai se normalizando, o Brasil recupera o mercado perdido
para a China, que sofria menos com as barreiras", diz Dante Sica, presidente da
Abeceb.
Entre os setores que mais avançaram no mercado argentino no ano passado estão
segmentos que sofriam bastante com a concorrência chinesa, como calçados bens de
capital.
A participação dos calçadistas brasileiros no mercado argentino, por exemplo, atingiu
32,3% em 2016, alta de 3,7 pontos porcentuais em relação a 20015. Os chineses, em
contrapartida, ficaram com 27,8% das importações, queda de 4,4 pontos.
"Graças a maior previsibilidade, as empresas brasileiras estão se sentindo mais
seguras para voltar a fazer negócios com a Argentina", diz Diego Bonomo, gerenteexecutivo de comércio exterior da CNI (Confederação Nacional da Indústria).
RECUPERAÇÃO
A melhora do ambiente de negócios no país vizinho vem ajudando na recuperação do
comércio entre Brasil e Argentina, que atravessou um dos períodos mais fracos da
história.
A corrente de comércio bilateral ficou em apenas US$ 22,7 bilhões no ano passado,
período em que os dois sócios enfrentaram queda no PIB. O valor está bem abaixo do
recorde de US$ 38,5 bilhões registrado em 2011.
Os exportadores brasileiros acabaram enviando mais mercadorias ao vizinho do que o
contrário, porque a crise no Brasil foi mais grave na Argentina. O superavit do comércio
bilateral em US$ 4,64 bilhões.
A expectativa é que as trocas fiquem mais equilibradas à medida que a economia
brasileira também se recupere. "Desde dezembro, as importações de produtos
argentinos vêm crescendo. O comercio bilateral está se fortalecendo", diz Abrão Neto,
secretário de Comércio Exterior.
CARROS
As montadoras elevaram as exportações de veículos brasileiros para a Argentina, uma
saída para a queda nas vendas no país. O setor respondeu por 70% do superavit
brasileiro com o vizinho.
O forte volume de exportações levou o Brasil a estourar o limite de embarques para o
sócio do Mercosul pela primeira vez em mais de 15 anos de acordo automotivo.
Pelas regras, o Brasil pode exportar US$ 1,5 para cada dólar importado da Argentina.
De julho de 2015 a junho de 2016, último completo de vigência do acordo, a relação
ficou em US$ 1,67. Não houve retaliações, porque os dois países já previam o estouro.

"Negociamos um acordo de longo prazo para evitar que as questões conjunturais
afetem o fluxo de comércio", disse Antonio Megale, presidente da Anfavea.
Enquanto isso, Macri tenta convencer as montadoras a produzir mais na Argentina
com incentivos tributários.
Segundo Abrão Neto, o Brasil acompanha o assunto com atenção para que os
investimentos no país não sejam prejudicados.
7 mudanças inesperadas que os carros autônomos trarão
10/04/2017 – 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.
“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.
Autopeças buscam capital externo para financiar produção
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A melhora na produção de veículos no primeiro trimestre, que superou em 24% o
volume de igual período do ano passado, provocou correria entre empresas do setor
de autopeças. Sem capital de giro após três anos seguidos de encolhimento das
encomendas, muitas delas tiveram de recorrer a captações externas e ajuda das
montadoras para comprar matéria-prima e atender as encomendas.
Amostra desse movimento foi registrada pela TCP Latam, especializada em
investimento e gestão. Nos primeiros três meses do ano, a empresa fez captação de
R$ 36 milhões para empresas de autopeças. “No ano passado, não houve nenhuma
demanda desse setor”, informa o diretor da TCP, Ricardo Jacomassi.
Além de juros menores em comparação aos cobrados internamente, a captação
externa é uma alternativa principalmente para pequenas e médias empresas sem
acesso a empréstimos de bancos privados ou do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) em razão de pendências tributárias.
“Muitas empresas estão passando por reestruturação na marra e uma das primeiras
atitudes é a postergação do pagamento de impostos”, avalia Letícia Costa, sóciadiretora da consultoria Prada.
Há vários casos também de socorro por parte da montadora ou do sistemista
(fornecedor de grande porte que recebe diversos componentes e entrega conjuntos
completos para a indústria automobilística). “Há casos em que compramos a matériaprima e enviamos ao fornecedor ou pagamos adiantado pelas peças para que ele tenha
condições de produzir”, diz o vice-presidente da Toyota, Miguel Fonseca.
Desde o ano passado, a Wabco, grande fabricante de sistema de freio (ABS),
suspensão e transmissão automatizada para veículos comerciais, tem comprado
produção futura de alguns fornecedores para ajudar no alívio do caixa. Para o
presidente da empresa na América do Sul, Reynaldo Contreira, “a crise prolongada vai
drenando a capacidade de reagir, principalmente de empresas menores”.
Falências – A Bosch, maior fabricante de autopeças do País, também já comprou
matéria-prima para fornecedores, mas prefere colaborar com “ajuda técnica”. Há dois
anos, a empresa criou um programa em parceria com o Ministério da Indústria para o
desenvolvimento e sustentabilidade de 25 fornecedores estratégicos. O programa teve
aporte de R$ 4 milhões dividido entre as três partes envolvidas.
“Há fornecedores que conseguiram 60% de eficiência após o programa, que tem
duração de nove meses”, diz o presidente da Bosch, Besaliel Botelho. A empresa opera
com cerca de 300 fornecedores e o executivo admite que “alguns vão morrer”.
No ano passado, 31 autopeças entraram com pedido de falência e 11 com pedido de
recuperação judicial, números próximos aos de 2015 (34 e 9, respectivamente), de
acordo com dados da Serasa Experian.

Juntando fabricantes e lojistas do ramo de autopeças, foram registrados 130 pedidos
de falência e 145 de recuperação judicial em 2016, altas respectivas de 62% e de
52%, segundo o Instituto Nacional de Recuperação Empresarial. Nos dois casos, o
crescimento ocorre desde 2010.
Também há o que o setor chama de “recuperação judicial branca”, quando o fabricante
de componentes não entra com pedido formal de recuperação, mas negocia
pagamento de dívidas atuais e pagamento no longo prazo das dívidas antigas.
Salário mínimo vai aumentar para R$ 979 em 2018
10/04/2017 – Fonte: Bem Paraná

- O salário mínimo vai aumentar para R$ 979 no ano que vem. A previsão está na
proposta de Orçamento que o governo apresentará oficialmente na semana que vem.
O valor representa um aumento de quase 4,5% no atual piso, de R$ 937. Se
considerada a inflação prevista pelo governo para este ano, de 4,3%, trata-se um
reajuste real (acima da inflação) perto de 0,2%.
Para 2019, a previsão é de um mínimo de R$ 1.029. A atual regra de correção do
salário mínimo, que vale até 2019, prevê um aumento de acordo com inflação mais o
crescimento da economia dois anos antes. Em 2016, o PIB encolheu 3,8%.
Terceirização pode enfraquecer fiscalização de condições de trabalho
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A lei que permite ampliar a terceirização do trabalho nas empresas pode minar o poder
da fiscalização de detectar e coibir violações à legislação trabalhista, segundo
advogados e especialistas em mercado de trabalho.
Sancionada pelo presidente Michel Temer no fim de março, a lei estabelece que as
empresas contratantes de serviços terceirizados só terão responsabilidade de caráter
subsidiário, ou seja, só arcarão com as penalidades como multas na ausência da firma
contratada -se estiver falida, por exemplo.
Se a prestadora de serviços deixar de pagar suas obrigações trabalhistas, funcionários
terceirizados só poderão processar a empresa contratante se a prestadora de serviços
não puder responder –se estiver falida, por exemplo.
Para o juiz Germano Siqueira, presidente da Anamatra (Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho), a lei pode levar a uma degradação das relações trabalhistas
por causa desse dispositivo.

Antes da nova lei, muitas empresas já recorriam a um argumento semelhante para se
defender de processos trabalhistas na Justiça, com sucesso em muitos casos, alegando
que a responsabilidade primária por eventuais irregularidades era da prestadora de
serviços terceirizados.
Esse argumento era usado mesmo em casos extremos, como de uso de trabalho
análogo à escravidão, afirma Adilson de Carvalho, coordenador-geral da Comissão
Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos,
vinculada ao Ministério da Justiça.
Agora, com a subsidiariedade transformada em lei, não há margem para outras
interpretações, fortalecendo os argumentos dessas empresas, de acordo com
Carvalho.
"Não vejo outro motivo [para a nova lei] a não ser um salvo conduto, uma liberação
da precarização do trabalho ainda maior do que já existe no Brasil", afirma Carvalho.
A legislação alivia a pressão que grandes empresas sofrem há alguns anos para zelar
pelo cumprimento das obrigações trabalhistas por seus fornecedores, diz a advogada
Daniela Yuassa, do escritório Stocche Forbes.
Além disso, a lei entra em vigor num momento em que a capacidade do governo de
fiscalizar as empresas está diminuindo, segundo Antonio Mello, coordenador do
programa de combate ao trabalho forçado da OIT (Organização Internacional do
Trabalho) no Brasil, que diz ter notado piora da fiscalização.
"O nível de reposição dos auditores é baixo, o índice de aposentadoria é alto e há cada
vez menos recursos para fazer fiscalização", afirma.
Há 2.460 auditores-fiscais do trabalho em atividade, segundo o Sinait, o sindicato da
categoria. É o menor quadro em 20 anos, disse a vice-presidente da entidade, Rosa
Jorge, em reunião da comissão da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos
da Classe Trabalhadora. Segundo ela, a OIT calcula que seriam necessários 8.000.
Procurado, o Ministério do Trabalho não se manifestou.
PROTEÇÃO
O Ministério Público do Trabalho discorda da ideia de que a nova legislação vai
enfraquecer a fiscalização das cadeias produtivas ou aliviar a pressão sobre as
empresas.
"Quando a empresa se beneficia de uma mão de obra para gerar um produto em que
ela vai ter lucro, ela é socialmente responsável pela cadeia produtiva, ainda que não
exista nem mesmo responsabilidade subsidiária", afirma o procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Fleury.
Segundo ele, a instituição vai continuar exigindo na Justiça a responsabilização de
empresas que se beneficiam do uso de mão de obra irregular, como nos casos de
trabalho análogo à escravidão.
Para o juiz Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região de São Paulo, a nova lei não muda o que já vinha sendo praticado nos tribunais
e contribui para fortalecer a proteção aos trabalhadores ao estabelecer a
responsabilidade subsidiária como regra.
"A orientação do tribunal vinha sendo no sentido de, se a empresa tomadora de serviço
não comprovar que fiscalizou o cumprimento das obrigações pela prestadora, ela
também respondia ao processo", afirma Fernandes.

Por isso, sempre foi e continua sendo recomendado que as empresas fiscalizem suas
cadeias, diz o advogado e professor de direito trabalhista da USP Estêvão Mallet.
"Não é raro que os contratos de prestação de serviços tenham cláusulas exigindo a
apresentação de documentos da prestadora, a previsão de retenção de pagamento
quando isso não é feito. Se as tomadoras não fizerem isso, vão pagar a conta", afirma.
A lei sancionada por Temer permite que as empresas terceirizem qualquer atividade,
mesmo as essenciais para seus negócios, e não somente as chamadas atividadesmeio. A legislação assegura aos funcionários terceirizados todos os direitos
trabalhistas, mas não necessariamente os mesmos benefícios que a empresa
contratante oferece a seus funcionários.
'Não vejo prejuízo ao trabalhador', diz Temer sobre lei de terceirização
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente Michel Temer durante entrevista à Folha em seu gabinete, no Palácio
do Planalto
Uma nova legislação para criar proteções a funcionários terceirizados só deve ser
elaborada se ficarem demonstrados prejuízos aos trabalhadores, segundo o presidente
Michel Temer.
Em entrevista à Folha, nesta sexta (7), ele anunciou que não pretende editar medida
com mais garantias para quem for contratado para prestar serviços terceirizados. "Não
vejo nenhum prejuízo ao trabalhador. Se isso for apontado, eu tenho a reforma
trabalhista para introduzir algum preceito ou outra fórmula qualquer."
Temer afirmou ainda que não será necessário aumentar a carga tributária até o fim
de seu mandato. "Vai depender muito do andar da economia. Se pudermos evitar,
vamos evitar", disse.
O presidente também disse que a trajetória de queda dos índices de preços este ano
devem levar à redução da meta de inflação do país. "Hoje, [a inflação] está em 4,56%.
Até o fim do ano, isso talvez vá a menos de 4%. Nós estaremos habilitados a mudar
a meta."
*
Folha - O governo desistiu de um projeto de proteção a trabalhadores
terceirizados?
Temer - [A lei] é de uma singeleza extraordinária. Ele trata do trabalho temporário,
e depois, em dois artigos, da terceirização, salvaguardando todos os direitos. Não vejo
nenhum prejuízo ao trabalhador. Se me for apontado prejuízo, eu tenho a reforma
trabalhista para introduzir algum preceito ou outra fórmula qualquer.

Havia uma preocupação da equipe econômica com uma onda de
"pejotização".
Se houver algum perigo disso, nós vamos tomar uma providência. Não vejo
reclamações, movimento nenhum... Por exemplo, lá há regras que dizem o seguinte:
quem é contratado de uma empresa de prestação de serviços, se trabalhou na
empresa, não pode ser contratado em seguida. Tem todas as proteções da própria lei.
O governo vai aumentar impostos até o fim do seu mandato?
Por enquanto, não pensamos nisso. Se você perguntar: "Não vai haver aumento de
imposto?", aí eu não sei dizer. Vai depender muito do andar da economia. Se nós
pudermos evitar impostos, vamos evitar.
É uma escolha: entregar um déficit maior para não aumentar a carga
tributária...
É exatamente isso. Na medida que você revela para o ano um déficit real, você talvez
não precise aumentar impostos.
O governo pretende baixar a meta de inflação do ano que vem?
É provável, porque hoje está em 4,56%. Até o fim do ano, isso talvez vá a menos de
4%. Talvez. Nós estaremos habilitados a mudar o centro da meta.
Para quanto?
Aí, eu não sei. Preciso falar com a área econômica direitinho. Certamente será menos
que 4,5%.
Na semana passada, a Câmara aprovou um projeto que pode limitar o
funcionamento de serviços como o Uber no Brasil. O sr. vai vetar os
dispositivos aprovados na Câmara, se também passarem pelo Senado?
Depois que passar pelo Senado, eu vou examinar. É possível que o Senado faça
modificações, não sei.
O sr. tem alguma opinião sobre o assunto?
Eu espero, quando chegar às minhas mãos... Eu estou disposto a examinar com muito
cuidado, vou verificar. Ainda não tenho nenhuma opinião sobre isso.
O governo precisou bloquear R$ 42 bilhões do orçamento este ano para fechar
as contas e anunciou um aumento do déficit previsto para 2018, de R$ 129
bilhões. O que deu errado?
O que deu errado foi o seguinte: ao longo do tempo, imaginava-se que a arrecadação
crescesse substancialmente.
Como a arrecadação não aumentou demais, nós estamos sendo previdentes. Nós não
estamos fazendo nada que possa enganar o contribuinte, enganar o povo, nós estamos
dando a realidade.
Essa previsão não assusta o mercado?
Não. O mercado está muito confiante. Eu tenho feito muitas palestras pra investidores.
Evidentemente que eles estão ansiosos pelo término do episódio das reformas, mas
em todos eles eu vejo uma esperança extraordinária. As coisas estão começando a
retomar.

Fenacon faz sugestões ao texto da Reforma Trabalhista
10/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Principais propostas serão enviadas ao relator do projeto

Aconteceu ontem na sede da Fenacon, em Brasília, reunião que visa discutir propostas
ao texto da Reforma Trabalhista. Durante toda a manhã os presentes analisaram ponto
a ponto do texto do projeto de Lei PL 6787/2016, de autoria do Poder Executivo, que
trata sobre o tema.
O grupo discutiu que, diante o momento econômico em que o país atravessa, é preciso
que sejam tomadas várias ações no sentido da retomada do crescimento. Nesse
sentido, foram destacados vários pontos que serão entregues nos próximos dias ao
relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Seguem alguns pontos
discutidos:
Trabalho em regime de tempo parcial;
Parcelamento das férias;
Participação nos lucros e resultados;
Horas in itinere;
Banco de horas em todas as atividades;
Trabalho remoto com ausência do controle de horário;
Remuneração por produtividade;
Registro de jornada de trabalho. Flexibilização da forma do registro de ponto;
Repouso semanal remunerado após o sétimo dia de trabalho consecutivo;
Previsão de trabalho intermitente;
Para fortalecer associativismo sindical, os benefícios previstos em convenção serão
exclusivos aos associados;
Limites da convenção e do acordo coletivo de trabalho: A Fenacon defende a
negociação contanto que se respeite o direito civilizatório mínimo;
Para o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti, o encontro foi muito produtivo e o
objetivo é debater outros temas nos próximos dias.
“A Fenacon pretende fazer constantes reuniões com os sindicatos do Sistema e o nosso
corpo técnico não somente para discutir a Reforma Trabalhista, mas também a da
Previdência, a Tributária, a Sindical e a Política, por exemplo. Estamos sensíveis as
principais demandas da sociedade e do setor empresarial e estaremos presentes
apresentando sugestões ou nosso posicionamento junto aos parlamentares e demais
autoridades do governo”, disse.
Participaram do encontro: o presidente da Fenacon – Mario Elmir Berti; o diretor
Político Parlamentar da Fenacon,Valdir Pietrobon; o presidente do Sescon- Goiás,
Francisco Canindé Lopes; o presidente do Sescon – Minas Gerais, Sauro Henrique de
Almeida; o presidente do Sescon – São Paulo, Márcio Massao Shimomoto; o vicepresidente do Sescon – Goiás, Edson Candido Pinto; o consultor Jurídico da Fenacon,
Flávio Obino; técnicos das áreas jurídicas, parlamentar e de comunicação da Fenacon
e dos respectivos sindicatos.

Reforma trabalhista será debatida em três estados nesta segunda
10/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Representantes de empresários e trabalhadores serão ouvidos em São Paulo, Santa
Catarina e na Bahia
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista (PL 6787/16) promove três audiências
públicas nos estados antes da apresentação do relatório final do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), prevista para quarta-feira (12). Nesta segunda-feira (10), serão
realizados debates em Santa Catarina, na Bahia e em São Paulo.
Em São Paulo, foram convidados a coordenadora institucional da Associação Comercial
do estado, Marília de Castro; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf; o diretor Jurídico do Sindicato das Micro e Pequenas
Indústrias de São Paulo (Simpi), Rogério Grof; e o presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah.
Segundo o deputado Goulart (PSD-SP), autor do requerimento para realização da
audiência, as mudanças nas relações de trabalho precisam ser discutidas em São Paulo
porque o estado é o maior polo industrial e comercial do País, com grande influência
no desenvolvimento da economia.
"É uma forma de melhor entender essa reforma, ouvindo entidades legalmente
reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados”, disse. A audiência será
realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 14 horas.
Bahia
Para a audiência em Salvador (BA), foram convidados a presidente da Associação dos
Magistrados do Trabalho da 5ª Região, Rosemeire Lopes Fernandes; o presidente da
Central Única dos Trabalhadores do estado, Cedro Silva; o presidente da Central dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil da Bahia, Aurino Pedreira; o coordenadorgeral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Bahia, Rosival Leite;
o Claudio Bastos; e a secretária estadual da Secretaria do Trabalho, Olivia Santana.
Na avaliação dos deputados do PT Waldenor Pereira (BA) e Robinson Alves (BA), que
solicitaram a audiência, ouvir representantes de vários órgãos e especialistas
possibilita conhecer melhor a repercussão sobre os impactos que as mudanças terão
na vida dos trabalhadores e nas relações de mercado.
O debate ocorrerá na Assembleia Legislativa do estado, às 14 horas.
Santa Catarina
Já para a audiência que será realizada em Florianópolis (SC), solicitada pelo deputado
Celso Maldaner (PMDB-SC), foram convidados o presidente da Assembleia Legislativa
do estado, deputado Silvio Dreveck, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região, desembargador Gracio Ricardo Petrone; o defensor público-geral do
estado, Ralf Zimmer Junior; e os presidentes das federações do Comércio, Bruno
Breithaupt; das Indústrias, Glauco José Corte; da Agricultura e Pecuária, José Zeferino
Pedroso; o presidente da Contag, José Walter Drech; e representantes de
trabalhadores do comércio e dos transportes.
O debate será na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também a partir das 14
horas.

Governo e sindicatos travam queda de braço em que dinheiro é critério de
desempate
10/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Para empurrar reformas, Brasília quer usar contribuições sindicais como
moeda em troca de apoio

Movimentos sindicais seguem pressionando o governo contra reformas Billy
Boss/Câmara dos Deputados
Com as várias reformas propostas, governo e sindicatos entraram em rota de colisão
diversas vezes. A aprovação da terceirização para atividades fim e as mudanças
apresentadas para a Previdência são pontos de atrito que já motivaram diversas
manifestações sindicais em todo o país. Por outro lado, as centrais passam a ganhar
mais força com uma eventual reforma trabalhista. É uma espécie de cabo de guerra
que força ambos os lados a estarem em constante negociação, e em que o objetivo é
conquistar avanços sem abrir mão de outras pautas.
Esse é o maior desafio dos sindicatos nesse momento. Para que consigam barganhar
de igual para igual com Brasília, eles precisam de uma moeda de troca – que, no jogo
político, pode simplesmente ser o apoio a uma ou outra proposta. E o governo parece
estar disposto a negociar dessa forma, mas pelo poder do bolso.
Isso fica evidente dentro da própria reforma trabalhista. De um lado, o governo oferece
mais poder às instituições sindicais nas mesas de negociação com as empresas, o que
fortaleceria a categoria. De outro, sinaliza um possível fim da contribuição sindical
compulsória, o que é visto por muitos como uma forma de enfraquecer o movimento.
Atualmente, todo trabalhador é obrigado a fazer o pagamento desse imposto
equivalente a um dia de trabalho por ano, mesmo não sendo sindicalizado. Com a
reforma, isso passa a ser opcional.
Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, essa é uma
estratégia chantagista feita para pressionar as centrais em troca de apoio. “Se você
torna a contribuição opcional, é claro que o trabalhador não vai querer. É uma ação
demagógica e de má fé”, critica.
“Mas jamais vamos trocar direitos por custeio. Não vamos barganhar.” Segundo ele,
não há como os sindicatos se manterem fortes para negociar sem esse aporte, o que
vai na contramão do que a própria reforma propõe.
Do outro lado, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) já se posicionou dizendo que
o fim da cobrança compulsória fortaleceria a representação dos trabalhadores no país.
“O trabalhador tem de avaliar se quer ser sócio e ele só se associará se o sindicato
tiver representatividade”, disse o presidente da organização, Vagner Freitas, em
entrevista em março.
E há quem fique no meio termo da questão, como o advogado Flávio Obino Filho.
Especialista em questões sindicais, ele concorda que as representações de
trabalhadores não conseguirão se sustentar sem o imposto, mas diz não acreditar que
a contribuição esteja sendo usada como moeda de troca pelo governo. “Não duvido

que essa tenha sido a intenção original, mas a proposta do governo de valorizar a
categoria não fica em pé sem essa contribuição. Então não chega nesse ponto de
troca”, explica.
Independentemente do posicionamento nesse debate, a verdade é que são valores
expressivos em jogo. Segundo o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), foram arrecadados cerca de R$ 15 bilhões nos últimos cinco anos.
Taxa assistencial
Se o imposto não é o suficiente para conquistar o apoio dos sindicatos, o mesmo não
pode ser dito da chamada contribuição assistencial. O valor também é cobrado de
todos os trabalhadores e, em 2016, gerou uma arrecadação de R$ 3,5 bilhões. É esse
montante que o governo pretende colocar sobre a mesa para conseguir empurrar suas
reformas, já com algum êxito.
No fim do mês passado, representantes da Força Sindical se reuniram com o
presidente Temer para barganhar o apoio em troca do retorno dessa taxa. Como a
cobrança a não filiados foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro,
o Planalto vê numa reversão dessa medida uma boa moeda de troca para conseguir
apaziguar os sindicatos.
No entanto, para o cientista político Rudá Ricci, essa é apenas uma resposta isolada
dentro do movimento, muito por causa da presença do deputado Paulinho da Força
(SD-SP) na base governista.
“Ele tem a obrigação de fazer essa ponte, mas os outros dirigentes sindicais não vão
ceder”, afirma o especialista. “Acho impossível que as centrais negociem com o Temer
e cedam por algo tão pueril. Elas podem até buscar esse fundo, mas vão perder o
apoio de suas bases instantaneamente.”
De acordo com Ricci, o presidente está em seu momento de maior fragilidade política
e as centrais sindicais vão se aproveitar disso para continuar pressionando. E as
manifestações do último mês de março são uma demonstração desse embate, pois
mostram como toda a base dos sindicatos está mobilizada em fazer frente ao governo.
E novos atos são esperados para o próximo dia 28 de abril.
Para o cientista político, a situação de Michel Temer é semelhante aos piores
momentos da ex-presidente Dilma Rousseff. “Ele está fraco e as centrais vão para o
ataque. Ele vai tentar apelar e blefar, mas não tem como sustentar isso. Vai ter que
ceder”.
Novos diplomatas conhecem a realidade da indústria
10/04/2017 – Fonte: CNI
Grupo de 28 diplomatas visitou Amazonas, Bahia e Santa Catarina para
conhecer os desafios reais e o potencial da indústria brasileira
É responsabilidade dos diplomatas representar os interesses de um país no exterior.
Para isso, precisam conhecer muito bem a realidade do que defendem. Sobre a
indústria, livros, relatórios e números oferecem noções gerais. Mas, entender o
potencial efetivo da produção brasileira e quais desafios ela precisa enfrentar todos os
dias para competir com o mundo só é possível na prática.
Por isso, uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério
de Relações Exteriores (MRE) levou um grupo de novos diplomatas, em fase final de
formação no Instituto Rio Branco, para conhecer a realidade do setor produtivo
brasileiro.

"Os diplomatas têm uma carreira que pode durar até 50 anos. Nesse período,
representam o Brasil junto a diversos países e, muitas vezes, exercem funções nas
áreas econômica e comercial. Por isso, é fundamental que tenham uma visão completa
da indústria brasileira, com suas diferentes realidades, regionais e setoriais", explica
o gerente-executivo de Comércio Exterior da CNI, Diego Bonomo.
Durante três semanas, o grupo passou por Amazonas, Bahia e Santa Catarina, estados
com matrizes e realidades industriais bem diferentes. Como apoio da Federação de
Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), a delegação conheceu a rede de apoio do
Serviço Social da Indústria (SESI) para os trabalhadores e visitou duas grandes
fábricas, da Honda e da Jayoro, subsidiária da Coca-Cola no Estado.
O impacto da experiência é bem traduzido pelo diplomata mineiro Pedro Colares, 31
anos. "Manaus é quase uma ilha. A indústria enfrenta um desafio enorme com o
sistema logístico de entrada de insumos e escoamento de produção.
A indústria tem muito mais potencial se o poder público resolver questões estruturais",
comentou. O gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) do Amazonas,
Marcelo Lima, destacou a importância da visita para o trabalho dos diplomatas.
"Eles saíram daqui com uma visão mais realista do que é o Amazonas, além de
conhecerem de perto as características do nosso Polo Industrial. É muito gratificante
poder contribuir com a formação desses diplomatas”, afirmou.
NORTE A SUL - O roteiro em Santa Catarina mostrou como a indústria promove o
desenvolvimento urbano, do litoral ao interior do estado. A comitiva visitou a
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), o Sapiens Parque, ambos
em Florianópolis; o Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura, em
Joinville; a Weg, em Jaraguá do Sul; a Metisa, em Timbó; a Dudalina, em Blumenau,
além do Porto de Navegantes e a Multilog.
O presidente da Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Glauco
Côrte, lembrou que as 52 mil indústrias empregam 770 mil pessoas no estado, quase
um terço dos trabalhadores de Santa Catarina. Diante dos rápidos avanços
tecnológicos, Côrte chamou a atenção para o papel da inovação e da educação na
indústria do futuro. "Segundo estimativas, 65% das nossas crianças vão trabalhar em
ocupações que ainda não existem. Esse é o tamanho do desafio que o setor
empresarial, o governo e as escolas terão que enfrentar”, destacou.
ROTAS BAIANAS - A diversidade da indústria, mesmo dentro de um estado, é
compreendida pelo exemplo da Bahia, última parada da comitiva. Em uma semana,
os diplomatas passaram pela Rota do Charuto, que compreende desde o plantio de
tabaco à fabricação de charutos, em quatro municípios do nordeste baiano; o polo
industrial, em Camaçari, ao norte de Salvador; e o SENAI Cimatec, um dos principais
centros de pesquisa e inovação da América Latina.
A passagem pelas fazendas produtoras de tabaco surpreendeu a diplomata Ana Flávia
Bonzanini, de Porto Alegre (RS). "Foi uma grata surpresa conhecer a produção, a
beleza das instalações, que parece uma viagem no tempo, combinado com muita
modernidade e cuidado com a planta. Foi bom ver um produto de qualidade, muitas
vezes desconhecido até dentro do Brasil, que pode ser divulgado como um produto
nacional com alto valor agregado", salientou.
O diretor-geral do Instituto Rio Branco, Sérgio Barreiros, acredita que as visitas
servirão para aproximar a representação diplomática do setor produtivo do Brasil. “Há
uma percepção de que o diplomata brasileiro tem que estar próximo do setor
produtivo, de quem gera emprego, paga impostos e gera bem-estar. Enfim, o
diplomata brasileiro tem que estar com as antenas ligadas para poder representar bem

o Brasil afora e estar sempre apto a perceber oportunidades e melhor servir os
interesses nacionais”, concluiu.
CNI lança cartilha que incentiva regularização dos sindicatos empresariais
10/04/2017 – Fonte: CNI
A segunda edição da cartilha Sindicato Legal traz atualizações sobre normas
recentes e busca fortalecer as entidades na defesa dos interesses da indústria
brasileira

O lançamento ocorreu durante o 20º encontro da Rede de Desenvolvimento
Associativo, em Brasília
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou nesta sexta-feira (7), por meio do
Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), a cartilha Sindicato Legal. O objetivo
do documento é incentivar a regularização dos sindicatos filiados às federações de
indústrias e incluir normas editadas entre 2010, ano da primeira cartilha, e 2016. O
lançamento aconteceu no 20º Encontro da Rede de Desenvolvimento Associativo, em
Brasília.
Com a cartilha Sindicato Legal, a CNI incentiva a atualização constante dos dados dos
sindicatos empresariais quanto a adoção, por parte das entidades, de procedimentos
objetivos e transparentes na gestão das entidades. "É importante que os sindicatos
estejam sempre em conformidade com a legislação para atuarem junto ao poder
público e às empresas. Eles são a base da representação da indústria", explica a
gerente-executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI, Camilla Cavalcanti.
Entre as atualizações mais importantes incluídas na cartilha, está a Portaria MTE
326/2013, que passou a disciplinar o registro de sindicatos. O documento também
explica regras relacionadas à criação de sindicatos e a procedimentos sindicais - como
alteração estatutária e eleições, que estão diluídos em diversas leis e atos normativos.
LEGITIMIDADE - Sindicatos que não estão de acordo com a legislação apresentam
diversos problemas em seu desempenho, como explica Camilla Cavalcanti. “Um
sindicato irregular perde a legitimidade para representar o seu setor. Isso implica, por
exemplo, que uma convenção coletiva por ele negociada não poderá ser depositada
no Sistema Mediador do Ministério do Trabalho e, logo, poderá ter sua validade
questionada”,
afima.
Para ser um “Sindicado Legal” é necessário ter um cadastro ativo e atualizado no
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES). Este, por sua vez, é o instrumento
adotado pelo Ministério do Trabalho para armazenar os dados de todas as entidades
sindicais, seja de empregados ou empregadores, no Brasil.
A cartilha está disponível para consulta no site do PDA, no Portal da Indústria.
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AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Que tipo de problemas os sindicatos que não
estão legalizados enfrentam?
CAMILLA CAVALCANTI - Um sindicato irregular perde a legitimidade para
representar o seu setor. Isso implica, por exemplo, que uma convenção coletiva por
ele negociada não poderá ser depositada no Sistema Mediador do Ministério do
Trabalho e, logo, poderá ter sua validade questionada.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O que é preciso para ser um Sindicato Legal?
CAMILLA CAVALCANTI - Primeiro, ter um cadastro ativo e atualizado no Cadastro
Nacional de Entidades Sindicais. Esse registro é resultado do cumprimento de uma
série de requisitos, tais como a obtenção da investidura sindical - que é o
reconhecimento do sindicato como entidade sindical - e do o código sindical, e a
observação dos devidos processos para eleição da diretoria e para cobrança da
Contribuição Sindical Compulsória.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é o objetivo da cartilha Sindicato Legal?
CAMILLA CAVALCANTI - Queremos estimular que todos os sindicatos empresariais
da indústria conheçam e observem os requisitos necessários para serem, de fato, um
"Sindicato Legal". A cartilha explica regras relacionadas à criação de sindicatos e a
procedimentos sindicais - como alteração estatutária e eleições -, que estão diluídas
em diversas leis e atos normativos.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual é o impacto da regularização sindical?
CAMILLA CAVALCANTI - Por exemplo, um sindicato que não tenha investidura
sindical é como se fosse "informal". Logo, não pode ter código sindical e,
consequentemente, não consegue receber a Contribuição Sindical de nenhuma
empresa representada, pois esse código é essencial para o processo de arrecadação.
Ser um "Sindicato Legal" é importante para que o sindicato tenha legitimidade para
representar o seu setor.
Programa premiado, Paraná Competitivo não foi decisivo na geração de
empregos
10/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Programa de atração de investimentos foi premiado em março pelo ‘Financial
Times’, mas impacto dele na economia paranaense é relativo
Dentro da agenda positiva adotada pelo governador do Paraná, Beto Richa (PSDB),
sobram menções positivas ao programa Paraná Competitivo, criado em 2011 para
atrair investimentos. A mais recente é o prêmio concedido em março pelo jornal
Financial Times à Agência Paranaense de Desenvolvimento (APD), que cuida dos
projetos de incentivo. Desde 2015, o governo divulga balanços sobre o número de

empregos gerados, que seriam em torno de 100 mil. Mas, em meio à crise nacional, o
Paraná Competitivo realmente contribuiu para a geração de vagas?
A participação do Paraná no total de empregos formais do Brasil apresentou leve alta
nos últimos anos. Os dados disponíveis, a partir de 2003, mostram um pico de 6,47%
em 2004, que só foi superado em 2015 (6,48%) e novamente em 2016 (6,53%).
Entretanto, o programa por si só não produziu milagres na geração de empregos,
avalia o especialista em desenvolvimento regional Jandir de Lima, professor e
pesquisador da Unioeste.
“É preciso ver o que aconteceu no resto do Brasil. Ultrapassamos o Rio Grande do Sul,
que passou por uma crise grave, por vários motivos. A indústria estaleira foi afetada
pela crise na Petrobras, e a estiagem prejudicou a agricultura, além dos problemas
fiscais do estado gaúcho”, explica. Por outro lado, o Paraná teve valorização das
commodities, com aumento na exportação do frango, por exemplo, e não passou por
crises climáticas.
Atualmente, o mercado de trabalho no Paraná está mais favorável do que no resto do
Brasil, mas os dados mostram que o Paraná Competitivo não foi determinante. A
Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e os Campos Gerais receberam cerca de 90%
dos investimentos do programa, em dados do fim de 2015. Nos Campos Gerais, o
setor industrial conseguiu ampliar o número de vagas entre 2011 e 2016 (variação de
11,2%), mas a RMC teve o pior desempenho do estado, com queda de 15,5% no
número de vagas.
Lima destaca que grande parte da economia paranaense está calcada no agronegócio,
mas que é preciso diversificar as atividades. “O Paraná precisa entrar na economia do
conhecimento, mas no Paraná Competitivo não há uma linha específica para isso. O
programa é bom, mas falta planejamento de longo prazo”, afirma.
Programa precisa de ajustes para ampliar alcance
Para intensificar o alcance do programa, Lima, doutor em desenvolvimento regional,
aponta três caminhos. “Primeiro precisamos de condições estruturais para
desenvolvimento do estado. A cooperativa Frimesa, por exemplo, teve que rever os
planos de uma indústria na região de Toledo porque na área não havia energia elétrica
disponível”, conta.
Outro ponto é ampliar as vantagens para micro e pequenas empresas. “Quem mais
cria empregos no Brasil são os pequenos negócios, eles precisam de incentivos
específicos”. Em terceiro lugar, Lima defende a necessidade de um programa de
desenvolvimento regional, que não concentre investimentos em duas regiões do
estado. “O Paraná Competitivo é um programa muito bom de atração, mas não basta
trazer investimento, precisamos de mais”, acrescenta.
Histórico
Segundo o governo estadual, o Paraná Competitivo atraiu R$ 42 bilhões em
investimentos industriais, sendo R$ 24 bilhões de empresas privadas e R$ 18 bilhões
de estatais. O número de empregos diretos gerados seria de 100 mil, mas reportagem
da Gazeta do Povo já mostrou inconsistência nos dados, como repetição das
empresas beneficiadas e números que consideravam empregos já existentes, não
apenas as novas vagas.
Em março de 2017, o governo ampliou os setores beneficiados, incluindo e-commerce,
comércio atacadista e varejista. Também permite a utilização de créditos de ICMS para
investimentos.

Programa em inovação e manufatura avançada nos EUA e no Brasil
modernizará indústrias nacionais
10/04/2017 – Fonte: CNI
CNI e IEL realizam projeto com empresas brasileiras que terá módulos na
Universidade de Ohio e no SENAI Cimatec, na Bahia. Iniciativa tem como
objetivo a criação de planos de ação em manufatura avançada
Com etapas previstas para a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e para o
Centro Universitário SENAI-Cimatec, na Bahia, o Programa de Aceleração em Inovação
e Manufatura Avançada reunirá 25 representantes de indústrias e instituições públicas
em uma iniciativa que tem como foco a construção de planos de ação em manufatura
avançada a serem executados nas empresas participantes. O projeto, organizado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), terá duas semanas de atividades teóricas, práticas e de consultoria nas cidades
de Columbus (EUA) e de Salvador (BA).
De acordo com a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, os principais objetivos
do programa –idealizado pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) – são
apoiar empresas na adoção e desenvolvimento de tecnologias digitais e familiarizar
executivos com os principais estágios e passos da manufatura avançada. “A nossa
intenção é proporcionar maior conhecimento e dar orientação para empresas que
desejam modernizar e integrar seus processos produtivos, reduzir custos, customizar
produtos em larga escala e se alinhar à fronteira da inovação e tecnologia”, destaca a
diretora.
O primeiro módulo ocorrerá na Universidade de Ohio, situada em um dos maiores
polos de manufatura dos EUA, entre 1º e 5 de maio, com a previsão de estudos sobre
a posição competitiva de cada empresa, visitas técnicas e debates sobre possíveis
estratégias em manufatura avançada. O segundo módulo será do dia 5 a 9 de junho,
em Salvador, onde as empresas colocarão em prática as lições trazidas de Ohio.
Haverá apresentações e estudos de casos, visita às instalações do Cimatec e o
desenvolvimento efetivo dos planos a serem adotados pelos empresários.
A Universidade de Ohio investe anualmente cerca de 1 bilhão de dólares em pesquisas.
Atualmente, aparece em segundo lugar entre as universidades públicas norteamericanas em ranking de pesquisa em parceria com a indústria. Já o SENAI Cimatec
é referência global em áreas de alta intensidade tecnológica. O centro universitário
tem campus integrado com mais de 30 competências tecnológicas, tendo desenvolvido
mais de 80 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em parceria com
a indústria.
Empresas interessadas no tema e instituições públicas gestoras de programas de
inovação podem fazer inscrição e obter informações sobre valores no site do
Movimento Empresarial pela Inovação ou pelos e-mails candida.oliveira@cni.org.br e
afonso.lopes@cni.org.br. Os dois módulos terão duração total de 10 dias, período em
que serão combinadas atividades teóricas e de consultoria.
Anbima: volume de emissões de empresas cresce 139% no 1º tri para R$
52,228 bi
10/04/2017 – Fonte: R7
O volume de emissões pelas companhias brasileiras no primeiro trimestre do ano subiu
139% em relação ao observado no mesmo período do ano passado, para R$ 52,228
bilhões, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 10, pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em número

de operações, no entanto, houve queda de 21%, para 83 transações, que incluem
renda fixa no mercado externo e interno e operações de renda variável.
O volume de ofertas nos três primeiros meses do ano, segundo a entidade, foi o maior
desde 2015. Para a Anbima, as condições do mercado se mostram favoráveis para o
crescimento das emissões de renda variável. Do total de R$ 52,228 bilhões, R$ 31,603
bilhões foram emissões no mercado externo, R$ 12,626 bilhões de renda fixa no
mercado doméstico e R$ 7,998 bilhões em operações de renda variável.
Em relação ao mercado doméstico, a Anbima destaca que a expectativa é de melhora
moderada para as emissões de debêntures incentivadas. Das operações de debêntures
no primeiro trimestre do ano, 58,1% tiveram os recursos destinados ao
refinanciamento do passivo e 19,5%, para capital de giro.
A participação das debêntures no mercado de renda fixa foi de 77%. Os Certificados
de Recebíveis Agrícolas (CRAs) têm apresentado crescimento, segundo a Anbima, e
somaram R$ 1,322 bilhão no primeiro trimestre.
Polos de inovação empresarial crescem fora do eixo Rio-SP
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Porto Digital, um parque tecnológico instalado no centro histórico de Recife (PE)
Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, empreendedores de fora do eixo Rio-São Paulo
vêm desenvolvendo negócios inovadores com o objetivo de ultrapassar fronteiras.
A start-up de Manaus eMercado desenvolve um aplicativo para comparar preços em
supermercados com informações dadas pelos usuários.
A empresa, criada em 2015, atua no Amazonas e em Rondônia. Seu cofundador Flavio
Montenegro Filho conta que a start-up negocia com investidores uma injeção de capital
para a expansão nacional do serviço. Também já faz testes para entrar em Portugal.
Essa empresa é a segunda de Montenegro Filho; a primeira fechou em 2013.
De lá para cá, ficou mais fácil empreender em Manaus, diz. A região ganhou uma
aceleradora (empresa que investe em start-ups), a FabriQ.
"Antes, não existia tanto suporte. Tenho assessoria contábil, jurídica e acesso a
especialistas de fora da cidade. Se não fosse por isso, acredito que teria fechado."
Segundo Rafael Ribeiro, diretor-executivo da ABStartups, empresas baseadas em
tecnologia da informação têm como característica o potencial de buscar clientes mundo
afora, não importando onde a companhia tem sede.
De Maceió, a Trakto tem clientes nos EUA, Canadá, Colômbia, Bolívia, Portugal,
Alemanha e Reino Unido.
Ela desenvolveu uma plataforma para ajudar trabalhadores autônomos em seus
materiais de divulgação, como livros eletrônicos, posts em redes sociais e propostas
comerciais.

Seu fundador, Paulo Tenório, conta que a companhia começou em 2013, período em
que Maceió recebeu eventos de empreendedorismo patrocinados por investidores e
pelo governo local.
No início, a empresa deixou suas origens e passou por programas de aceleração em
Minas Gerais e nos EUA. Mas, em 2015, Tenório decidiu voltar a Alagoas.
Entre as vantagens da cidade ele aponta a presença de mão de obra qualificada com
custo menor do que em grandes centros.
"De uma sala de Maceió conseguimos fazer negócios com empresas do mundo inteiro,
algo que, até alguns anos, era impensável."
APOIO
Além da facilidade de crescer pela internet, as start-ups brasileiras também se
beneficiam de estruturas de apoio para seu crescimento.
Segundo a Anprotec (associação que reúne parques tecnológicos e incubadoras de
empresas), o Brasil tem com 369 incubadoras de empresas, cerca de 90 iniciativas de
parques tecnológicos e 35 aceleradoras (essas últimas, praticamente todas abertas
desde 2011).
Jorge Audy, presidente da Anprotec, considera o surgimento de ambientes de inovação
como "joias raras", que conseguem se desenvolver apesar das dificuldades para
empreender no país.
Em Pernambuco, o ecossistema para inovação começou a ganhar corpo com o parque
tecnológico Porto Digital, em 2000, iniciativa que uniu empresários, pesquisadores e
governo estadual.
Em 2017, o parque reuniu suas estruturas para fomento de novos negócios em um
casarão de 1.600 metros quadrados do Século 19. Ali ficam incubadora de empresas
(para aqueles que, em geral, demandam pesquisa e mais tempo de maturação),
aceleradora de start-ups, coworking e espaço com material para criar protótipos.
Atualmente 29 empresas participam dos programas de apoio a start-ups.
A In Loco Media é uma das companhias incubadas ali e que começam a expandir,
inclusive para fora do país.
Aberta em 2011, a empresa desenvolveu tecnologia para identificar a localização de
smartphones em ambientes fechados.
A companhia diz ter faturado R$ 50 milhões com propaganda para usuários de
celulares, levando em conta sua localização e hábitos de consumo. A empresa atua
também na Argentina, México, EUA e Alemanha.
Para Here, carros autônomos serão parte de um ecossistema
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business
Os mapas de alta precisão atualizados em tempo real devem ser quase tão essenciais
para os carros autônomos quanto a própria tecnologia que permitem que os veículos
rodem sozinhos.

Com consenso acerca do assunto, grandes montadoras alemãs uniram forças (e US$
3 bilhões) para comprar a Here, empresa de mapas que até então pertencia à Nokia.
A companhia agora se estrutura para atender às novas necessidades de suas
controladoras - Audi, BMW e Daimler - que se cercam de novas aptidões para tornar
a condução autônoma realidade em breve.
“A indústria vai precisar entregar um nível de tecnologia superior. É uma nova
infraestrutura que não temos como suportar hoje. É preciso criar um ecossistema”,
diz Vinícius Ferreira, diretor de produtos da Here no Brasil.
Um dos passos recentes da empresa para isso é o acordo com a BMW para aprimorar
uma solução que a companhia já oferece, o HD Live Map. A partir de 2018 o recurso
será atualizado a partir de dados das vias coletados pelos sensores dos carros da
marca alemã em circulação.
A promessa é fazer tudo de forma anônima, sem identificar clientes ou condutores,
com o objetivo de criar um banco de dados rico e oferecer informações em tempo real
sobre as vias.
“Só com os sensores e câmeras o carro autônomo tem visão limitada, sem capacidade
de identificar o que tem um quilômetro adiante, por exemplo. Garantir que os mapas
tragam estas informações é dar ao veículo capacidade de tomar decisões antecipadas,
melhorando a segurança”, diz Ferreira.
O projeto, conta o executivo, é que todas as montadoras do consórcio controlador da
Here firmem acordo para fornecer seus dados à empresa nos próximos anos.
“Vamos processas estas informações e alimentar o ecossistema com elas. Não só os
nossos mapas, mas qualquer outro recurso de localização ou internet das coisas que
precise disso”, diz. Segundo ele, ao coletar os dados de todas as marcas do consórcio,
a Here já garante eficiência em sua solução, com volume expressivo de informações
para abastecer seus mapas e outros sistemas.
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Enquanto globalmente as empresas focam no carro autônomo, Ferreira admite que o
Brasil deve esperar um pouco mais para contar com esse tipo de tecnologia, mas
acredita que o País não ficará completamente defasado. “A boa notícia é que as
soluções são globais e vão chegar aqui de uma forma ou de outra”, diz.
Até que o mercado de carros autoguiados seja realidade, o executivo diz que a Here
já se beneficia localmente do aumento da demanda por outras tecnologias nos
veículos.
A empresa detém 90% do fornecimento de sistemas de navegação embarcada para
montadoras e assegura que esta demanda está em expansão. “Também temos olhado
para outros mercados, como o de seguradoras, de empresas de monitoramento e
outros negócios que demandam dados de localização."

Qualidade dos carros brasileiros deu salto nos últimos anos
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Como parte de seus serviços de consultoria, anualmente a J.D. Power avalia a
qualidade dos carros novos feitos em diversas fábricas brasileiras. A ideia é identificar
os problemas mais recorrentes e aspectos que as montadoras podem melhorar nos
veículos recém-saídos da linha de montagem final. Desde 2011 a empresa reúne todas
estas informações e faz um balanço. “Fazemos isso em todo o mundo e separamos os
dados locais. Vemos que o País evoluiu muito em qualidade recentemente”, comenta
Sergio Sanchez, gerente sênior de práticas automotivas da J.D. Power.
Ele aponta que o País melhorou de forma significativa, com o uso de materiais mais
interessantes, montagem mais precisa e durabilidade maior. “Ainda nos falta alguma
coisa para chegar ao mesmo patamar do Japão, por exemplo. Por outro lado, com as
condições de estrutura e tecnologia que temos nas fábricas, estamos em um patamar
bem respeitável”, diz.
ONDE AS MONTADORAS PODEM MELHORAR
Para chegar aos dados, consultores da empresa rodam com os carros novos por duas
semanas e avaliam o veículo de forma estática e dinâmica. São considerados apenas
automóveis e comerciais leves e a J.D. Power não divulga o número nem o nome das
montadoras analisadas, apenas garante que o levantamento cobre “parcela
representativa da produção nacional, com diversas marcas analisadas para produzir
uma fotografia da realidade local”.
O estudo evidencia que a maior parte dos defeitos dos carros novos está no exterior e
no interior do veículo. Do total de problemas, 55,2% são em componentes destas
estruturas. Sanchez destaca que são áreas mais visuais, em que o consumidor nota
qualquer defeito com facilidade. Além disso, diz, são aspectos mais complexos, que
demandam muitos processos produtivos e tecnologia na fabricação.
Outro número expressivo está relacionado aos problemas nos sistemas de
infoentretenimento, nos recursos como áudio e navegação. Estes itens respondem por
12,6% do total de defeitos em carros novos, segundo a J.D Power. São equipamentos
cada vez mais presentes nos veículos e demandados pelo consumidor, aponta
Sanchez. Segundo o consultor, muitas vezes o que parece ser um defeito é, na
verdade, dificuldade do consumidor de usar a tecnologia.
“Existe aí uma grande oportunidade para a montadora de estreitar o relacionamento
com o cliente ao ensinar ele a usar plenamente a ferramenta. De quebra as empresas
conseguiriam melhorar o índice de satisfação com seus carros”, aponta, destacando
que é essencial ter rede de concessionárias preparada para tornar estas tecnologias
menos complexas para o cliente.
Por outro lado, os sistemas dos carros que apresentaram menor índice de defeitos no
levantamento da J.D. Power foram o de ventilação e ar-condicionado e os motores e
transmissões, com participação de apenas 4,1% no total de problemas registrados

cada um. “A tecnologia do trem de força recebe grande parte do esforço de pesquisa
e desenvolvimento e de produção das montadoras. Uma falha no motor em um carro
novo é um defeito severo, por isso a indústria concentra muitos esforços nesses
componentes”, esclarece Sanchez.
PSA lança compartilhamento de veículos nos EUA
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business

O Grupo PSA deu início ao seu serviço de compartilhamento de veículos em Los
Angeles, nos Estados Unidos, como parte do plano de expandir sua presença e
operações na América do Norte.
A locação dos carros tem sido ofertada primeiro no aeroporto local, antes de ser
ampliada para outras partes do país e está sendo operado pela Free2Move, marca de
mobilidade do Grupo PSA e pela TravelCar, startup fundada em 2012 e com quem a
empresa firmou parceria.
Segundo a montadora, a ideia é que o serviço melhore o uso dos carros, propondo
uma solução vantajosa aos seus proprietários, que pode ser desde um estacionamento
gratuito ou com preços menores até uma remuneração, caso o veículo seja alugado,
além de vantagens para os locatários, como preços abaixo dos praticados em
locadoras tradicionais.
A princípio, o serviço está sendo lançado com parceiros do grupo. Posteriormente,
serão ofertados serviços de mobilidade compostos por veículos das marcas da PSA,
Peugeot, Citroën e DS, antes mesmo de vender os veículos diretamente na América
do Norte, em função das oportunidades de fornecimento regional.
O projeto de compartilhamento, que faz parte do plano global estratégico Push to Pass,
apresentado há um ano será conduzido pela nova filial da PSA na América do Norte,
dirigida por Larry Dominique.
“Com a criação da nova entidade do Grupo PSA na América do Norte, o grupo realiza
uma etapa importante de seu projeto de implantação progressiva na região”, afirma o
presidente mundial do Grupo PSA Carlos Tavares.
“Nossas atividades de mobilidade evoluirão rapidamente, em especial com o
desenvolvimento de serviços de compartilhamento de veículos. Este desenvolvimento
está tomando forma hoje, com nosso parceiro TravelCar.”
Com mais de 30 anos de experiência na indústria automotiva, Larry Dominique tem
passagens por General Motors, Chrysler e Nissan e mais recentemente foi presidente
da ALG (Automotive Lease Guide) e vice-presidente executivo da TrueCar.
A filial da PSA América do Norte está subordinada à direção de programas e estratégia
do grupo, comandada por Patrice Lucas.

Basf terá nova linha de nanopigmentos
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A Basf e a Landa Labs anunciaram recentemente uma parceria tecnológica. Por um
acordo de exclusividade, a empresa alemã empregará os nanopigmentos da Landa em
um novo portfólio de pigmentos de fácil dispersão e alta transparência.
Os produtos serão vendidos sob a marca Colors & Effects. A tecnologia de
nanopigmentos desenvolvida pela Landa para a indústria gráfica permitirá à Basf
lançar uma nova geração de pigmentos para a pintura automotiva.
O menor volume e a distribuição mais compacta das partículas resultam em uma
pintura menos espessa e de cor mais saturada.
“Nossos clientes procuraram por décadas um avanço como este”, afirmou o vicepresidente do gerenciamento de negócios globais do setor de pigmentos da Basf,
Stefan Suetterlin. O anúncio da parceria foi feito por Basf e Landa durante a European
Coatings Show, feira do setor de tintas realizada na Alemanha.
Com o uso de nanopigmentos, a Landa se notabilizou por seu método de impressão
digital para pequenas e médias tiragens com qualidade e velocidade semelhantes às
do processo offset, o mais difundido para impressões em larga escala de revistas, por
exemplo.
Consórcio de leves cresce 19% no 1º bimestre
10/04/2017 – 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). Segundo o presidente da Honda Serviços Financeiros, Ricardo
Tomoyose, o crescimento dos consórcios para os automóveis é “estimulado pelo
cenário econômico atual, já que a modalidade aparece como alternativa segura em
meio à instabilidade financeira”. A possibilidade de parcelamento em até 80 vezes,
com prestações pequenas, é outro ponto levantado pelo executivo.
Além do aumento das vendas de cotas, os veículos 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 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 tíquete 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
cresceu 13,5%. As contemplações recuaram 5,7% e o número de participantes ativos
se manteve estável em 282 mil.
Vendas de implementos caem menos no ano
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business

As vendas de implementos rodoviários caíram menos no primeiro trimestre ao fechar
o período com queda de 26,8% sobre igual período do ano passado. No acumulado
anterior, do primeiro bimestre, os emplacamentos haviam cedido mais de 30%. Desta
vez, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira, 7, pela Anfir, associação das
fabricantes, foram emplacadas 11.445 unidades contra as 15.640 registradas um ano
antes.
Em sua análise, a entidade entende que o porcentual inferior ao registrado no
bimestre, um indício de melhora no setor. “São os primeiros sinais de recuperação.
Ainda é cedo para afirmar que esse ritmo vai se sustentar, mas eles estão aí”, afirma
em nota o presidente da Anfir, Alcides Braga.
Tanto o segmento pesado quanto leve registrou índice menor de queda no acumulado
de janeiro a março. As vendas de pesados, que incluem reboques e semirreboques,
recuaram 20,2% no trimestre ao emplacar 4,9 mil unidades. No bimestre, a queda
havia sido de 22,5%. “O primeiro segmento a dar sinais de recuperação é o pesado
porque está ligado aos setores da economia conectados aos grandes negócios, como
o agribusiness”, explica Braga.
Os emplacamentos de carrocerias sobre chassis, que compreende o segmento de
implementos leves, apresentou recuo de 31%, ao licenciar 6,5 mil unidades contra as
9,4 mil de um ano antes. No bimestre, esta categoria havia apresentado retração de
35%.
Em um levantamento feito a pedido da Anfir sobre quais setores deverão apresentar
melhor desempenho no processo de retomada, aparecem quatro destaques: papel e

celulose, por conta da demanda externa aquecida; mineração, influenciada pela
recuperação no preço do minério de ferro, óleo e gás, suportado pelo aumento da
extração e com a melhora no desempenho do pré-sal; e grãos, devido ao aumento da
área
plantada
e
a
expectativa
de
novo
recorde
para
a
safra.
“Em um momento como o que a indústria atravessa é necessário ter algum norte e
são fatores como esses que tendem a influenciar diretamente no desempenho dos
negócios da indústria fabricante de implementos rodoviários”, afirma o diretor
executivo da Anfir, Mario Rinaldi.
Kia anota alta de 4,7% nas vendas em março
10/04/2017 – Fonte: Automotive Business

A Kia registrou em março 827 unidades emplacadas no Brasil e cresceu 4,7% relação
ao mesmo mês do ano passado. O modelo mais vendido da marca sul-coreana foi o
SUV Sportage, com 351 unidades, 42,4% do total.
“Mesmo limitados a 400 unidades mensais sem os 30 pontos percentuais do IPI
estamos nos esforçando para a sobrevivência das concessionárias com mais volumes,
por negociações com a montadora sul-coreana e pela equalização de preços entre os
modelos mais solicitados pelo consumidor, de modo a estabelecer preços finais mais
competitivos”, afirma o presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini.
Depois do Sportage, os carros com maior representatividade em vendas em março
para a Kia foram o sedã Cerato (131 carros), o comercial leve Bongo, que voltou a ser
montado no Uruguai no início do ano e registrou 128 emplacamentos, e o hatch
Picanto, com 118 unidades.
EXCLUSIVO-Votorantim Metais considera IPO, dizem fontes
10/04/2017 – Fonte: R&
A Votorantim Metais, uma das maiores produtoras de metais básicos da América
Latina, está considerando uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
para levantar recursos para investimentos e oferecer à controladora Votorantim SA
dinheiro para expandir em outros segmentos fundamentais, disseram quatro pessoas
com conhecimento direto da transação.
A produtora de metais sediada em São Paulo, conhecida como VMH, está completando
um plano de três fases para o IPO em setembro, disse uma das fontes. Neste ponto,
Toronto e Nova York parecem ser os destinos favoritos para uma listagem da
companhia, disse a fonte.
As negociações com bancos de investimento estão em estágio avançado, com Bank of
America, Morgan Stanley e JPMorgan Chase concorrendo pela coordenação da oferta
pública, entre outros, disseram duas das fontes.
As fontes não deram detalhes sobre estrutura e cronograma preliminares para a
transação, nem um valor estimado para a VMH.

O IPO daria à VMH acesso a uma ampla base de investidores apostando em uma
recuperação de longo prazo nos preços do zinco, cobre, chumbo e prata, disse a
primeira fonte. Os recursos podem ser úteis para o grupo Votorantim, maior
conglomerado industrial diversificado do Brasil que está crescendo em energia,
celulose e agronegócio enquanto reduz dívida acumulada de 14,7 bilhões de reais,
acrescentaram as fontes.
Procurados no domingo, representantes do grupo Votorantim não se manifestaram,
afirmando que a empresa não comenta rumores de mercado. Representantes do Bank
of America não se manifestaram de imediato e do Morgan Stanley e do JPMorgan se
recusaram a se pronunciar.
OFERTAS DE AÇÕES
A VMH será a mais nova adição a uma lista de companhias brasileiras que buscam
lançar ofertas de ações nos próximos meses para reequilibrar sua estrutura de capital
e preparar o caminho para expansão no futuro.
Alguns grandes grupos brasileiros estão aproveitando a retomada na atividade de
mercados capitais para listar algumas de suas subsidiárias ou sair de negócios, bem
como para arrecadar dinheiro para reduzir dívida. Executivos de bancos de
investimento esperam que até um quarto das listagens de companhias brasileiras
deste ano aconteçam no exterior.
A subsidiária brasileira do grupo francês Carrefour, bem como a companhia aérea Azul
e a N2com Internet SA, conhecida pela marca de varejo online Netshoes, são
companhias locais que estão buscando IPOs no Brasil ou no exterior.
Com presença no Brasil e no Peru, onde possui uma participação majoritária na Cia
Minera Milpo, a VMH opera cinco complexos industriais em Minas Gerais e em
Cajamarquilla, no Peru. A VMH também tem escritórios de vendas em Houston e em
Luxemburgo.
No ano passado, investimentos em zinco e subprodutos representaram 11 por cento
dos 3 bilhões de dólares de gastos combinados de capital da Votorantim. Parte destes
investimentos incluem esforços para ampliar a vida útil da mina de Vazante, no Brasil,
por mais 10 anos.
A receita líquida da divisão de zinco e subprodutos da Votorantim ficou em 6,386
bilhões de reais no ano passado, com lucro ajustado antes de impostos, juros,
depreciação e amortização (Ebitda) de 1,328 bilhão de reais.
O Ebitda alcançou 21 por cento da receita, tornando-a a atividade mais rentável entre
os cinco segmentos de negócios listados pela matriz Votorantim nos resultados
financeiros do ano passado.
Reformas ineficazes levarão país ao precipício, diz ex-diretor do BC
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
"Os próximos 20, 30 dias serão um divisor de águas para os próximos anos no Brasil.
Ou escolhemos o bom caminho, ou o precipício", diz Luiz Fernando Figueiredo, sócio
da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central.
A economia poderá crescer acima de 3% em 2018 caso o governo consiga que a
reforma aprovada seja 60% a 70% da proposta original, sem excluir pontos como a
idade mínima de 65 anos para aposentadoria, afirma.
"Sem a reforma, a Previdência hoje custa 8% do PIB. Em 2060, essa porcentagem irá
para 19%."

Figueiredo diz também que, caso as medidas não sejam aprovadas de forma bemsucedida, os políticos eleitos em 2018 "serão engolidos pelo processo de piora, como
a presidente Dilma."
"Ou resolvemos o problema fiscal, que é insustentável, ou teremos uma
descontinuidade. O país não consegue se endividar muito mais", afirma o executivo.
*
Reforma da Previdência
Este é um dos momentos mais importantes da nossa história porque a situação de
hoje é a de um país quebrado, só que com um bom horizonte, que são as reformas.
Não dá mais para brincar. Nos últimos dez anos, a relação entre dívida e PIB cresceu
de forma brutal, mais de 10, 15 pontos percentuais.
Para que a reforma não seja uma 'meia-sola', é preciso que permaneça ao menos 60%
ou 70% da proposta original.
Isso quer dizer que [é preciso incluir] quase obrigatoriamente a idade mínima de 65
anos para os homens e perto disso para mulheres, além de outros pontos.
Com uma boa reforma, melhora muito o problema, e se houver aumento de imposto,
será uma coisa muito marginal. Teremos mais crescimento e mais emprego, em uma
economia mais produtiva.
Se tivermos uma má reforma, a alta de imposto terá de ser muito maior. E quem mais
sofre é a classe mais pobre.
Diante de alguns gastos que crescem sem parar, você comprime outros e vai ter de
aumentar muito tributo, o que torna a economia menos eficiente. É uma espiral da
qual não se consegue sair.
É pior do que mediocrizar a economia, é levá-la a uma situação de total desequilíbrio
estrutural, sem solução, porque a reforma da Previdência já terá ocorrido, e ela é o
grande problema, com gastos que crescem muito rápido.
Sem reforma, anualmente, teremos um crescimento nas despesas de R$ 100 bilhões,
a partir deste ano. Não dá mais para ser gradualista.
Eleições
Se a economia estiver crescendo pelo menos 2% ou 3% no ano que vem, a chance do
país estar em uma boa direção em 2019 é enorme.
Se passar a proposta [deficiente] e a economia ficar ruim, não haverá agenda para
uma nova reforma, e sim para a direção oposta.
A oposição não precisa concordar com tudo, mas ser contra uma reforma como essa
significa que, se ela ganha em 2018, pegará terra arrasada. Como vai governar assim?
Será engolida pelo processo de piora, como foi o caso da presidente Dilma, quando
tentou arrumar [a situação econômica].
Juros
Estamos no caminho de políticas racionais, sustentáveis, com isso o país poderá ter
menos altos e baixos e a inflação ficará onde sempre deveria ter ficado, no nível de
sua meta, que hoje é 4,5%.
Nada nos faz pensar que o Banco Central não vai cortar a taxa Selic [na quarta-feira,
12] em 100 pontos-base.

Os sinais de inflação estão muito melhores e o Banco Central não se mostrou
desconfortável, pelo contrário.
Os juros deverão ir para 8,5% ou 9% até o final de 2017.
Investimentos
Ao longo do segundo semestre de 2016, a confiança melhorou muito. O que se
imaginava é que, a partir da melhora da confiança, viesse o resto, e não veio.
Se passarmos por esse divisor de águas [das reformas], provavelmente teremos mais
crescimento, e a queda do desemprego, prevista para 2018, poderá ser antecipada.
Recebemos investidores estrangeiros e muitos dizem 'minha próxima operação será
no Brasil, mas eu não compro até passar ao menos a primeira parte da reforma'.
O Brasil ainda depende muito de suas pernas.
Para analistas, ajuste fiscal será demorado
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Para os analistas, ao ampliar a previsão de déficit em 2018, de R$ 79 bilhões para R$
129 bilhões, o governo trabalha com um cenário econômico mais restritivo e com os
efeitos da eleição no ano que vem.
Na avaliação da o economista-chefe do Goldman Sachs para América Latina, Alberto
Ramos, a perspectiva seria de uma recuperação fraca e tímida da economia e de que
o já elevado gasto público vai seguir crescendo em termos reais. Dessa maneira, a
mudança confirma a expectativa de que o ajuste fiscal será lento e demorado e o Brasil
pode demorar de 4 a 5 anos ou talvez ainda mais tempo para alcançar um superávit
primário que estabilize a dívida pública.
A avaliação do Goldman Sachs é que o ajuste fiscal “profundo, permanente e
estrutural” permanece essencial na agenda de política econômica do Brasil, mas será
um processo que vai levar vários anos e, portanto, sujeito a vários riscos pelo caminho.
A volta ao superávit primário, como o governo tinha até 2013, vai demorar 3 anos.
O sócio da Canepa Asset Management Alexandre Póvoa segue a mesma linha. Póvoa
avalia que o governo optou pelo conservadorismo diante das incertezas em relação à
retomada.
Mas, comenta Póvoa, o anúncio também pode ter sido uma manobra do Planalto para
acomodar no orçamento um maior volume de gastos, já que o governo sabe da
dificuldade e inconveniência política de cortar custos num ano de eleições. Com maior
folga orçamentária, a gestão já de baixa popularidade do presidente Michel Temer
evita o desgaste de ter que recorrer a aumento de impostos para fechar as contas.
“Estabelece-se um déficit maior para que não seja necessário aumentar imposto”,
afirma Póvoa.
O aspecto mais preocupante da revisão da meta fiscal são seus efeitos colaterais, pois
haverá um aumento da relação entre dívida pública e ao Produto Interno Bruto (PIB),
avalia o economista Luis Afonso Lima, da Mapfre Investimentos.
“Não importa se a nova meta é realista ou pouco ambiciosa, o que importa é que o
detentor da dívida vai querer mais prêmio e menos prazo, o que fará com que a relação
entre dívida e PIB continue aumentando”, afirmou Lima.

Artigo: Na contramão da razoabilidade e do bom senso
10/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
O Brasil é o país com a maior carga tributária da América Latina, e isso não é novidade.
Mas o nível de conhecimento efetivo do brasileiro sobre sua carga tributária ainda é
baixo.
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na
média, cada brasileiro, dos mais simples cidadãos às maiores empresas do país, deixa
nos cofres públicos o equivalente a 33,4% de todas as riquezas que produz no decorrer
de um ano.
Em contrapartida, o que deveríamos receber com tamanha participação compulsória?
Educação? Saúde? Segurança? A lista não tem fim.
Apesar dos diversos municípios não cumpridores do dever de transparência, em
atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, o CRCSP analisou os números divulgados
pelos compromissados. E, mesmo entre estes, muitos não aplicam nem o mínimo
exigido dos recursos públicos para os cidadãos. Como esperar resultados de um país
que não tem um verdadeiro gestor público?
Segundo ainda a OCDE, os custos que o setor público impõe à população são bem
maiores do que aqueles expressos nas guias de recolhimento que cada brasileiro tem
o dever de pagar. São custos difíceis de mensurar, muitas vezes sequer aparecem na
Contabilidade das empresas; são gastos ocultos, mas afetam a competitividade de
todo e qualquer empreendimento aberto no país.
Gastos esses representados pelo tempo dispendido na compreensão e no cumprimento
de toda a legislação tributária. Temos regras, situações e interpretações fiscais de alta
complexidade e o menor desvio de atenção pode causar um enorme prejuízo aos
empreendedores.
Hoje, a dedicação de tempo no cumprimento das obrigações acessórias oriundas do
comportamento fiscal das empresas, seja nos governos municipal, estadual ou federal,
gera uma burocracia que prevalece, em total contramão da razoabilidade e do bom
senso, e não estimula o investimento nem o empreendedorismo.
O sentimento que fica é que, para os órgãos do governo, todo contribuinte é desonesto
e tem que provar o contrário. Assim, o controle é necessário.
Essas obrigações com informações repetitivas e cruzadas causam também impacto e
custo invisível ao contribuinte, além de que, apesar de o governo ter hoje alta
competência eletrônica na recepção dos dados, este não cumpre com seus prazos na
liberação dos programas digitais necessários, sequer dá retorno à sociedade de alguma
dificuldade imprevista, mas mantém os prazos iniciais para o cumprimento da
obrigação. Isso é total falta de respeito.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no início de fevereiro deste ano, disse: "A
Receita já está montando um programa para simplificar e racionalizar todo esse
processo, para reduzir o tempo médio gasto pelas empresas para preparar e pagar
tributos".
Ele anuncia medidas de redução da burocracia no Brasil, mas as promessas parecem
não sair do papel. A reforma tributária no Brasil está atrasada; perdeu-se a
oportunidade de impactar positivamente os negócios no Brasil e a realidade é cada
vez mais distante disso.
Mas, o desenvolvimento e a competitividade das empresas no Brasil depende disso. É

injustificável a perda de tempo no cumprimento das obrigações tributárias, que,
segundo o Banco Mundial, corresponde a cerca de 2,6 mil horas de trabalho a cada
ano. Perdem-se 108 dias por ano apenas para cumprir tamanha burocracia.
Para que as coisas mudem, precisamos de vontade política e de maior participação e
pressão popular. Não podemos continuar aceitando os impressionantes escândalos de
desvios de recursos públicos (dos poucos casos que ainda ficamos sabendo). E, depois,
o que acontece com todos estes recursos?
A sociedade precisa buscar organização. Quem não sabe por onde começar, pode
procurar saber mais sobre o Observatório Social do Brasil (OSB), uma organização
criada pela sociedade civil, que promove a cidadania fiscal e trabalha pela
transparência na gestão dos municípios.
Órgãos de controle social, entidades representativas como o CRCSP, grupos sociais
organizados, investidores sociais e membros da sociedade civil participam do
Observatório como forma de impedir a corrupção e auxiliar a correta aplicação dos
recursos que vêm dos impostos em todo o país.
A Rede OSB está presente em mais de 100 cidades, em 19 estados brasileiros. São
cerca de três mil voluntários trabalhando pela causa da justiça social em todo o Brasil.
Estima-se que, entre 2013 e 2016, com a contribuição dos voluntários, houve uma
economia de mais de R$ 1,5 bilhão para os cofres municipais. E a cada ano mais de
R$ 300 milhões do dinheiro público deixam de ser gastos desnecessariamente.
É muito importante denunciar os malfeitos da administração pública, quando
existirem. Mais importante ainda é apontar os erros antes de o dinheiro público ser
gasto indevidamente.
(GILDO FREIRE DE ARAÚJO, Presidente do CRCSP).
Artigo: Mudar a Previdência exige cuidado social, diz pesquisador brasileiro
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
RESUMO Em resposta a economistas do governo ("Ilustríssima", 26/3), autor
reconhece necessidade de reformar a Previdência para equilibrar as contas, mas
argumenta que a proposta atual impõe restrições desnecessárias aos mais pobres, cria
pressão injusta sobre as mulheres e concede privilégios a grupos influentes.
A Previdência não é um problema. É uma solução, e das mais importantes: ela protege
pessoas que perderam parte de sua capacidade de trabalhar.
A proposta que está em pauta no Congresso, entretanto, encara a Previdência como
problema, não como solução. Daí por que sua motivação central é economizar dinheiro
no futuro.
Mais ainda, dá pouca atenção ao fato de que o Brasil é incrivelmente desigual. Tanto
assim que a reforma, até o momento, tem três características principais: não traz
benefícios adicionais aos mais pobres, é injusta com as mulheres e complacente com
os mais ricos.
Trata-se de importante medida de ajuste fiscal, mas sem intenção de ser socialmente
responsável.
Nada há de errado em se preocupar com os gastos. Como a Previdência tem forte
impacto nas contas públicas, o aumento das despesas precisa ser controlado.

Sem reformas, ou com modificações parciais que mantenham privilégios, os
desembolsos com aposentadorias e pensões consumirão boa parte do dinheiro que o
país deveria investir em outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura.
A pergunta crucial, portanto, não é se devemos controlar gastos, mas quais gastos
devemos controlar. A resposta deveria soar óbvia.
A Previdência, tanto quanto o Brasil, é extremamente desigual. Os números variam
conforme o ano, mas, arredondando, eis a regra de bolso: entre os aposentados, o
1% mais rico fica com fatia equivalente à da metade mais pobre. Em outra
comparação, 50% dos recursos previdenciários vão para os 10% mais ricos, enquanto
25% vão para os 66% mais pobres, pelo que mostra a Pesquisa de Orçamentos
Familiares do IBGE.
Quando se quer economizar, o mais sensato é olhar antes para onde mais se gasta.
Se o país precisa poupar recursos, é melhor mirar as aposentadorias mais altas. Faz
sentido que seja assim. Diminuir despesas com os mais ricos não só afeta bem menos
pessoas como também promove economia muito maior.
Assim, a tentativa de equilibrar as contas da Previdência poderia contemplar
contribuições progressivas –isto é, proporcionalmente maiores para quem ganha
mais– e deveria passar necessariamente pela fixação de um teto válido para todos,
inclusive militares, funcionários estaduais e municipais.
Aliás, se a reforma ao menos atingisse todos os servidores, como prometeu vagamente
o governo de Michel Temer (PMDB), a pressão sobre o caixa cairia o suficiente para
permitir transição mais suave e menos restrições à aposentadoria dos mais pobres e
das mulheres.
PREJUÍZOS
Diferentemente do que sugeriram Mansueto Almeida e Marcos Mendes em artigo
publicado neste caderno ("Ilustríssima", 26/3), não há nenhum sinal de que a proposta
beneficiará a população de baixa renda. É certo, por outro lado, que trará prejuízos se
não for alterada.
"População de baixa renda" talvez seja uma expressão abstrata. Em termos concretos,
esse é o contingente que reúne de metade a dois terços da população nacional. Ou
seja, de 100 milhões a 130 milhões de brasileiros com dificuldade para bancar moradia
decente, por exemplo, ou compensar aquilo que o SUS não oferece.
Essas pessoas, um dia, precisarão se aposentar. O país deve cuidar delas, não só dos
miseráveis.

A proposta do governo, porém, inclui três medidas excessivamente restritivas para os
mais pobres, e só o faz porque lhes impõe as mesmas regras válidas para os mais
ricos.
A primeira eleva de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. A segunda
aumenta de 65 para 70 anos a idade mínima para o acesso à assistência social dos
idosos. A terceira torna menores as aposentadorias de quem contribuir por menos de
49 anos.
Embora muita gente manifeste preocupação com fixação de uma idade mínima, o
maior problema está no tempo de contribuição.
Idades mínimas tendem a tornar a Previdência mais igualitária, já que os
trabalhadores mais bem posicionados são os que têm mais facilidade para acumular o
tempo de contribuição necessário.
É razoável que, para fazer jus à aposentadoria, seja preciso contribuir, e não apenas
trabalhar. O dinheiro, afinal, precisa vir de algum lugar. Exigir muitos anos de
contribuição, contudo, penaliza os mais vulneráveis.
INFORMALIDADE
São dois problemas distintos. O primeiro, mais grave, é a limitação do acesso criada
pelo simples aumento do tempo mínimo de contribuição. O segundo, o desconto
aplicado a quem se aposentar com menos de 49 anos de contribuição.
Ter emprego estável, de boa qualidade e com carteira assinada não constitui regra,
mas exceção. Não há nenhum problema em cobrar períodos longos de contribuição
dessa parcela minoritária. Em relação à maioria dos brasileiros, no entanto, a exigência
resulta injusta. Quem mais depende da Previdência é quem tem mais dificuldade para
manter contribuições por anos a fio.
As restrições da reforma serão ruins para os mais pobres porque muito trabalhador
terá de permanecer ativo depois dos 65 anos para cumprir os 25 anos de contribuição.
Continuar ativo após os 65 anos talvez não pareça excessivo para quem se dedica a
tarefas intelectuais. Para a maioria, porém, a realidade é outra. Quem de fato precisa
da aposentadoria e da assistência fez trabalho pesado a vida inteira.
Não precisa ser especialista; basta olhar ao redor. A massa de trabalhadores de baixa
renda no Brasil está na construção civil, nos empregos domésticos, na limpeza, na
manutenção e em outras ocupações que exigem esforço físico intenso demais para
idosos.
Os números variam ao longo do tempo, mas, historicamente, mais ou menos metade
da força de trabalho está na informalidade. São pessoas que, trabalhando duro e
ganhando pouco, nem sempre têm renda para contribuir como autônomo ou
microempresa individual. Além disso, há muito desemprego, subemprego e
rotatividade de empregos no Brasil.
Isso significa que metade do país terá dificuldade para cumprir o mínimo de 25 anos.
Alguns conseguirão, outros não.
A regra proposta pelo governo é injusta. Melhor seria se trabalhadores com 15 a 24
anos de contribuição pudessem se aposentar recebendo o mínimo aos 65 anos de
idade. Essa alternativa seria mais sensível com a população pobre e não causaria
grande pressão nas contas, pois o maior problema está nas aposentadorias de valor
elevado.

BPC
Especialmente ruim para os pobres é a proposta de restringir o acesso ao BPC
(Benefício de Prestação Continuada), bem como diminuir seu valor. Trata-se de
benefício de assistência social destinado a idosos que não têm renda para viver de
forma aceitável.
Pelas regras atuais, pode receber o BPC aquele que, tendo pelo menos 65 anos, não
contribuiu o suficiente para se aposentar e é extremamente pobre –a renda de sua
família não pode superar um quarto de salário mínimo por pessoa.
O governo propõe elevar essa idade de 65 para 70 anos. Quem vai contratar um
pedreiro ou uma faxineira de 69 anos? De 66? São essas as pessoas que precisam do
BPC aos 65 anos. Aumentar a idade de acesso não garantirá que elas trabalhem mais
e certamente vai deixá-las desprotegidas. Em suma, a medida ampliará a pobreza
entre os idosos, um problema que o Brasil vinha conseguindo resolver.
A economia compensa?
Ninguém tem a conta exata. Apenas se sabe que o dinheiro poupado será pouco, talvez
de 1% a 2% do gasto previdenciário total, o que daria, quando muito, 0,1% do PIB.
Ou seja, cifra irrelevante em relação ao tamanho do sacrifício imposto a idosos pobres.
Para piorar, pela proposta do governo, o BPC não teria mais seu valor associado ao
salário mínimo. Se a economia voltar a crescer e o salário mínimo tiver ganhos acima
da inflação, o BPC ficará para trás.
Criar outra desvantagem para idosos pobres é um bom caminho?
Não. A iniciativa não produz economia digna de nota. Se, numa hipótese surreal, o
governo dobrasse o salário mínimo e congelasse as aposentadorias e pensões, o
montante poupado chegaria a meros 10% do gasto previdenciário.
Num cenário mais realista, se o salário mínimo tiver aumento de 10% acima da
inflação na próxima década, o impacto resultante do pagamento do BPC segundo as
regras em vigor ficará em torno de 1% do que se gasta com Previdência hoje –um
dinheiro, vale lembrar, direcionado a pessoas muito pobres.
De acordo com os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, do IBGE, a despesa
com as aposentadorias mais altas, o 1% mais rico dos aposentados, equivale a mais
de dez vezes esse montante.
Na conta de curto prazo, as alterações no BPC têm muito mais de antipatia em relação
à assistência social do que de preocupação objetiva com as finanças públicas.
No longo prazo, as restrições ao BPC em tese têm a ver com efeitos colaterais
produzidos pela reforma. Ao dificultarem o acesso à aposentadoria, as mudanças
propostas pelo governo empurrarão mais gente para a assistência social. Ou seja, sem
endurecer as regras do BPC, haveria simples troca de parte da Previdência por
assistência.
Ocorre que não há estimativa aceitável para vários dos custos sociais decorrentes de
efeitos colaterais da reforma. Não foram apresentadas, porque inexistem, contas de
quantas pessoas de baixa renda deixarão de se aposentar aos 65 anos por falta de
contribuição. Portanto, o receio de aumento de procura do BPC não se baseia em nada
que não seja especulação.
Espera-se que o relator da reforma na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), retire
da proposta essas mudanças, mantendo o benefício tal como é hoje. A julgar pelo que
o próprio presidente Temer afirmou na quinta-feira (6), o governo se dispõe a aceitar
o recuo.

MULHERES
As mulheres, em especial as de baixa renda, têm mais dificuldade em contribuir para
a Previdência. Por uma série de razões, que vão da discriminação à falta de creches,
elas saem do mercado formal quando cuidam de filhos e voltam mais tarde, depois de
terem permanecido um período na informalidade ou sem trabalhar.
Aplicar as mesmas regras para homens e mulheres é ignorar esse fato e fazer cair
sobre as mulheres mais pobres um peso desproporcional na economia de gastos.
Não se trata de corrigir desigualdades. É apenas questão de não propagá-las pela
Previdência. As mulheres, mais do que os homens, terão dificuldade para cumprir os
25 anos mínimos de contribuição.
Além disso, serão mais afetadas por outro ponto da proposta: quem contribuir durante
um mínimo de 25 anos, mas menos de 49, não receberá aposentadoria integral.
Em termos gerais, a ideia do governo é esta: quem se aposentar aos 65 anos receberá
51% da média dos salários de contribuição, além de um ponto percentual a mais para
cada ano de contribuição. Como todos precisam contribuir pelo menos 25 anos, o
mínimo a receber é 76% da média salarial (ou um salário mínimo, se este for maior).
Daí por que a aposentadoria integral (respeitado o teto de R$ 5.531) seria paga apenas
mediante 49 anos de contribuição. Quem contribuir durante 35 anos, por exemplo,
receberá 86% do valor integral (51 + 35).
Para os ricos, que fazem poupança ao longo da vida, é fácil compensar a diferença. Os
pobres não podem se dar esse luxo. Terão de trabalhar mais tempo ou reduzir seu
padrão de vida.
Quanto a isso, não tem sentido comparar a realidade do Brasil com a de países ricos,
como fazem os economistas do governo. O desconto aplicado na Alemanha, na França
ou na Austrália pode ser maior que o proposto na reforma brasileira, mas também é
maior a capacidade de poupança de suas respectivas populações.
Basta imaginar um brasileiro que tenha recebido dois salários mínimos ao longo de
toda a vida, mas sem conseguir contribuir de forma ininterrupta desde os 16 anos de
idade e muito menos fazer poupança própria. O desconto fará falta.
Ao saírem de empregos formais para cuidar de filhos, as mulheres terão menos tempo
de contribuição e, portanto, um desconto maior que o dos homens. É certo que elas
terão contribuído menos, mas é injusto tratá-las da mesma forma.
Na maioria das vezes, elas não deixam de contribuir para a Previdência porque
querem, mas porque não podem. Compensar isso exigiria uma sociedade com baixo
desemprego, mínima informalidade e bons sistemas de creche e de saúde, coisas que
não teremos nesta década ou na próxima.
Regras diferenciadas de tempo de contribuição para mulheres não dão vantagens a
ninguém nem compensam o passado. Devem existir apenas para não que não se
propaguem desigualdades.
POUPANÇA PÚBLICA
Entre os argumentos a favor da reforma da Previdência, o governo sustenta que o
dinheiro economizado será usado para proteger crianças. A não ser que exista uma
cláusula constitucional determinando a transferência desses recursos para projetos
voltados à infância, a proposição é falsa.

Dado o período de transição, a reforma terá pouco efeito imediato em termos de
economia de recursos. Mais importante, não se pode afirmar que o dinheiro poupado
daqui a 15 anos vai para as crianças ou para os pobres, já que cabe ao Congresso e
ao Executivo tomar essa decisão –até lá, teremos diversas renovações dos Poderes.
Nada impede que recursos economizados na Previdência venham a bancar
supersalários ou propaganda, entre outros exemplos pouco edificantes.
Tampouco se pode prometer que essas quantias resultarão em benefícios para os mais
pobres como consequência do crescimento da economia. Menos ainda que a eventual
expansão irá beneficiar os aposentados pobres.
Primeiro, porque muitos dos gastos públicos não geram crescimento. Segundo, porque
a economia pode se expandir de formas diferentes, e não está dado que todos
ganharão igualmente com isso.
Estudos recentes mostram que, desde meados da década de 2000, o 1% mais rico da
população se apropriou de cerca de 30% de todo o crescimento do país. O bolo
aumentou, mas o pedaço maior ficou com os mais ricos.
Ou seja, mesmo que cada centavo preservado com a reforma fosse usado para
estimular a economia brasileira, e mesmo que por causa disso a renda de todos
melhorasse no mesmo padrão dos últimos anos, mais de um quarto do crescimento
seria apropriado pelo topo da pirâmide. A metade mais pobre ficaria com algo em
torno de 13%.
Em terceiro lugar, a lógica é inimiga do argumento de que os aposentados mais pobres
serão beneficiados. Abuse da generosidade e imagine que toda a despesa economizada
será convertida em crescimento e que todo o crescimento se traduzirá em criação de
melhores postos de trabalho. Dado que aposentados não trabalham, como eles
tirariam proveito disso?
Quarto, faça o raciocínio inverso. Abuse do ceticismo e suponha que essa economia
de gastos é capturada por grupos de pressão. Como os mais pobres têm menos poder
de barganha, é possível que o dinheiro economizado acabe, na verdade, por beneficiar
os mais ricos, cuja capacidade de influência política é muito maior.
Nesse caso, restringir a Previdência prejudicará os pobres apenas para beneficiar os
ricos.
PRIVILÉGIOS
Meses atrás, quando apresentou pela primeira vez suas ideias para a reforma, o
governo parecia disposto a tornar a Previdência mais igualitária, submetendo todos às
mesmas regras. Hoje está claro que o rigor válido para grupos mais fragilizados não
se aplica aos que conseguem exercer pressão.
A tolerância com vantagens ou mesmo privilégios de alguns estamentos específicos
tem duas consequências graves. Faz com que os trabalhadores mais vulneráveis
paguem muito mais do que deveriam pelo pato do ajuste previdenciário e lança para
o futuro a necessidade de novas mudanças capazes de equilibrar as contas.
No discurso original do governo, havia dois fatores importantes de redução de
despesa: limitar a acumulação de aposentadorias e impor aos servidores públicos civis
e militares o mesmo teto a que se submetem os trabalhadores da iniciativa privada.
Impedir o acúmulo de aposentadorias ainda faz parte da reforma; trata-se de medida
que produz efeitos imediatos. Além disso, iniciativas adotadas em 2013 e reforçadas
agora acelerarão o controle dos gastos com servidores federais.

O governo, contudo, recuou em relação aos servidores estaduais e municipais,
deixando-os livres do teto. Como eles respondem por fatia relevante do deficit atual,
a conta talvez tenha que ser paga por todos se o governo federal precisar criar um
plano para resgatar as finanças de Estados e municípios.
Mais surpreendente ainda é o silêncio em que se mantêm os defensores da reforma
quanto aos militares. Ninguém se apresentou para explicar por que o governo fala
grosso com mulheres, trabalhadores do setor informal e idosos pobres, mas afina
quando o assunto são as Forças Armadas.
Do ponto de vista técnico, nada no documento de justificativa da proposta recomenda
a distinção.
Verdade que militares obedecem a normas especiais de aposentadoria em vários
países. Nos EUA, por exemplo, podem se aposentar –ir para a reserva é, na prática,
uma aposentadoria– antes dos 65 anos de idade, mas incide sobre seu benefício
desconto similar ao proposto pela reforma brasileira, proporcional ao tempo de
contribuição.
Não há problema na diferenciação de tratamento em si –como se viu, seria justo cobrar
contribuições maiores de quem ganha mais e exigir menos tempo de contribuição de
grupos vulneráveis.
O problema está na concessão de imunidade a grupos privilegiados e na imposição de
regras espartanas aos demais.
A reforma da Previdência precisa ser discutida de uma vez e para todos, sem deixar
para depois problemas que o governo prefere não enfrentar agora –especialmente
quando esse gesto se traduz numa conta pesada demais para as pessoas de renda
mais baixa. Como isso não foi feito, é profundamente injusto insistir em regras
rigorosas para a população mais vulnerável.
MARCELO MEDEIROS, 47, é professor da Universidade de Brasília e pesquisador do
Ipea e da Universidade Yale
Reforma da Previdência postergada cortará direitos, diz ministro
10/04/2017 – Fonte: Exame

Dyogo Oliveira: ministro do Planejamento afirma que, sem a reforma da Previdência,
os juros estruturais do país serão mais altos (Marcello Casal Jr./ABr/Agência Brasil)
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira que se a
reforma da Previdência for postergada por mais 2 ou 3 anos, ela será feita cortando
direitos e benefícios da população.
Segundo ele, o país tem hoje uma “janela de oportunidade” para tirar a reforma do
papel e que, se ela não for feita, os juros estruturais do país serão mais altos.

Na semana passada, diante da constatação de que não teria condições de aprovar a
proposta original da reforma da Previdência no Congresso Nacional, o governo admitiu
alterá-la em pelo menos cinco pontos mais sensíveis, que podem reduzir a economia
em 115 bilhões de reais ao longo de 10 anos.
Falta de dados sobre contas da Previdência provoca ações na Justiça
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Alice Vergueiro - 15.mar.2017/Folhapress

Protesto em SP organizado por frentes de esquerda contra a reforma da Previdência
Embora não afaste completamente as críticas de falta de dados sobre as contas da
Previdência, o novo modelo de previsões fiscais soluciona um dos principais problemas
apontados por opositores da reforma previdenciária.
Entre os argumentos que põem em dúvida as justificativas do governo para endurecer
regras da aposentadoria, um encontrava respaldo até mesmo entre os defensores da
reforma: o de que o modelo de previsões era falho.
Estudo publicado neste ano pela Anfip (associação dos auditores fiscais da Receita),
encabeçado pelo economista e ex-deputado federal do PT Claudio Puty, apontava que
o governo usou os mesmos valores de 2009 nos PLDOs (Projetos de Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2010 a 2017.
Os dados de taxa de participação na força de trabalho (masculina, feminina, urbana e
rural), taxa de urbanização, desemprego e salário médio usados eram os da Pnad
(pesquisa feita pelo IBGE) de 2009.
Os autores apontavam que o mercado de trabalho havia mudado muito desde então,
o que comprometia as projeções. Também afirmavam que o governo não fornecia as
equações usadas nem reavaliava a qualidade das projeções com base na discrepância
entre o que foi estimado e o que de fato ocorreu.
O PLDO 2018, que será enviado pelo governo ao Congresso nos próximos dias, já terá
dados atualizados e calculados por novas fórmulas e premissas.
Elaborado pelas secretarias do Tesouro e de Política Econômica e pela equipe de
Previdência do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o novo conjunto de
equações contempla 12 tipos de benefícios previdenciários e 4 assistenciais, num total
de 83 grupos diferentes.
UM PAPEL, DOIS PIBS
A falta de dados deixou o governo vulnerável a batalhas jurídicas. Em 20 de março, o
TRF-1 mandou a União detalhar até esta segunda (10) vários dados financeiros da
Previdência.
Na semana passada, o deputado Patrus Ananias (PT-MG) entrou com mandado de
segurança no STF pedindo a suspensão da tramitação da reforma por falta de dados
fiscais que permitam avaliar sua necessidade e impacto.
Algumas incoerências nos dados oficiais também têm provocado críticas.

O episódio mais recente envolveu o Relatório Resumido de Execução Orçamentária de
dezembro de 2016, o mais atualizado.
No documento, tabelas com previsões para os regimes geral e próprio de Previdência
(RGPS e RPPS) levam a diferentes estimativas do PIB no futuro.
Isso ocorre porque, na tabela do RGPS, o PIB é projetado com base no novo modelo.
Na do RPPS, é baseado em outras variáveis. A falta de legendas claras piora a
confusão.
Artigo: Quem pensa que há solução simples para a Previdência não
envelheceu
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Centrais sindicais e movimentos sociais protestam em SP contra as reformas do
governo Temer
É comum pessoas contratarem empregadas domésticas sem registrar. Frauda-se o
INSS.
Há casos no meu entorno de empregadas domésticas que são contratadas
informalmente, pois, caso contrário, elas perderiam o direito ao programa Bolsa
Família. Ambos, cozinheira e contratante, fraudam duas vezes a seguridade social.
Há o caso da família que manteve uma empregada doméstica toda a vida sem
contribuir para a Previdência. No final da vida, o viúvo, em ato reconhecido por todos
como de enorme generosidade, casou-se com a empregada. Assim, ao morrer,
transferiu a pensão. Remediou-se a fraude ao INSS atuando-se no limite da legalidade
e jogou-se a conta para o Tesouro.
Há o caso da filha do servidor público que tem relacionamento estável, constitui
família, mas não casou "no papel" para não perder o direito à parte da pensão do pai
morto. Novamente, utiliza-se a lei no limite da legalidade. Digamos que é uma espécie
de planejamento tributário.
Na modernidade, não há mais estigma em não se casar "no papel"; em ter filhos sem
casamento no papel. Todo cálculo racional para transferir a conta ao Tesouro está
valendo.
Lembro-me de relatos durante minha juventude de que, na Alemanha, o cidadão
comum brigava se via alguém atravessando o sinal fora da faixa de pedestre. Achava
exagero.
O fato, porém, é que, em alguns países avançados, há forte controle social –na forma
da crítica e até da denúncia– contra os que se aproveitam das brechas do sistema para
se beneficiar contrariando o espírito da lei.
Entretanto, se o controle social sobre as fraudes ou sobre o emprego das regras no
limite da legalidade para favorecer o indivíduo à custa do Tesouro não existe, como é
o nosso caso, as regras precisam ser desenhadas considerando esse fato.

Pode-se aposentar no Brasil comprovando 15 anos de contribuição. O sistema foi
pensado para as pessoas trabalharem formalmente e contribuírem por 30 ou 40 anos
e depois se aposentarem. Algumas pessoas, com maior dificuldade de formalização ou
menos organizadas, comprovariam somente 15 anos. Se a maioria começa a operar
segundo a lógica do sistema, contribuindo no teto somente por 15 anos, o tempo
mínimo de contribuição tem que subir.
No meio rural, é possível se aposentar por idade com cinco anos a menos. Se várias
pessoas mudam-se da cidade para o campo quando o momento da aposentadoria se
aproxima, com o objetivo de requerer o benefício, as regras precisam mudar: reduzir
ou eliminar a diferença de idade e requerer maior tempo de contribuição no campo.
Se é possível requerer o benefício da assistência social (isto é, não contributivo) de
um salário mínimo com a mesma idade do benefício contributivo de um salário mínimo,
quem contribuirá para receber um salário? É necessário que o benefício assistencial
seja menor do que o mínimo e/ou que a idade mínima para requerer o benefício
assistencial seja maior.
A tragédia é que um sistema desenhado dessa forma sempre produzirá um cara
decente, que não especulou contra o sistema, que teve azar na vida, mas que acaba
com dificuldade de requerer o benefício, pois ficou amarrado às salvaguardas criadas
pelo sistema para se defender dos fraudadores ou dos especuladores.
Quem pensa que há solução simples para esse drama não envelheceu o suficiente.
Temer, Maia, Eunício e ministros discutem reforma da Previdência
10/04/2017 – Fonte: Cointábeis.com
O presidente Michel Temer se dirigiu à residência oficial da Câmara neste domingo (9)
para conversar com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE), sobre a proposta de reforma da Previdência Social, em
análise no Congresso.
Além dos três, também estiveram presentes ao encontro os ministros Raul Jungmann
(Defesa), Mendonça Filho (Educação), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e
Bruno Araújo (Cidades). Todos eles são deputados e estão licenciados do mandato.
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), também participou da
reunião na residência de Maia.
Na reunião, o presidente pediu que estejam presentes a uma reunião que haverá na
próxima terça (11) todos os líderes para discutir a reforma da Previdência.
Durante o encontro, Raul Jungmann, do PPS, disse a Temer que as mudanças
anunciadas na última semana pelo relator, Arthur Maia (PPS-BA), atendem à bancada
do partido.
"Eu disse a Temer também que quando a reforma for a voto eu e Roberto Freire
[ministro da Cultura] vamos nos licenciar os ministérios para voltar à Câmara",
afirmou o ministro ao Blog.
Segundo Jungmann, a pauta principal foi a reforma da previdência, mas os presentes
também conversaram sobre a guerra na Síria e outros assuntos.
Temer tem cobrado uma espécie de esforço concentrado aos deputados da base aliada
para aprovar a reforma da Previdência no Congresso até o fim do primeiro semestre.
O calendário de Rodrigo Maia prevê a votação na comissão especial até o fim de abril

e, no plenário, na primeira quinzena de maio. Já no Senado, Eunício Oliveira prevê a
votação da proposta até julho.
Ao Blog, Eunício confirmou que a pauta tratada na casa de Rodrigo Maia neste
domingo foi a reforma da Previdência Social.
"Terça terá uma reunião com membros da comissão e líderes para discutir o assunto",
acrescentou.
Temer 'desfigurou' reforma da Previdência de 1996, diz FHC
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Lula Marques/Folhapress

O então presidente FHC cumprimenta Michel Temer, à época deputado federal, em
1999
Se hoje o presidente Michel Temer trabalha para evitar que o Congresso altere de
forma profunda a proposta de reforma da Previdência, há 21 anos era ele o
responsável por mudar o texto do Palácio do Planalto, chefiado por Fernando Henrique
Cardoso.
Em 1996, Temer foi relator, na Câmara dos Deputados, do texto de reforma
previdenciária do governo tucano.
No primeiro livro com seus diários, FHC faz uma avaliação constrangedora para Temer:
diz que o peemedebista desfigurou a reforma da Previdência enviada ao Congresso na
década de 1990.
"A reforma da Previdência foi desfigurada, o Temer cedeu além de todos os limites."
No primeiro volume dos diários, com lembranças de 1995 e 1996, FHC relata as
dificuldades para aprovação da proposta e menciona várias vezes a atuação de Temer.
"Na última hora o Michel Temer mudou coisas muito importantes que havia combinado
conosco, tornando a reforma previdenciária muito pouco eficaz para o combate de
uma porção de abusos", escreveu o tucano, sem mencionar quais foram essas
alterações.
No período em que FHC fez essas constatações, fim de março de 1996, o relatório de
Temer alterando o projeto original foi apresentado e votado em primeiro turno na
Câmara dos Deputados.
Pesquisa no Acervo da Folha revela que, nesse período, Temer desistiu de aumentar
em cinco anos a proposta de idade mínima para servidores, que ficou, naquela versão
do texto, em 55 anos (homem) e 50 anos (mulheres).
O texto que Temer enviou ao Congresso em 2016, já como presidente, prevê idade
mínima de 65 anos como regra geral para aposentadoria.

Na mesma semana das declarações de FHC, em 1996, Temer disse, após reunião com
deputados, que, para a aposentadoria rural, valeria o tempo que a pessoa declarasse
ter trabalhado, mesmo sem vínculo empregatício.
Duas décadas depois, ele mesmo enviaria ao Congresso proposta de alteração na
aposentadoria rural. Diante da forte resistência de parlamentares nesse ponto, Temer
já admitiu fazer concessões.
Especialistas e técnicos do governo defendem que há espaço para fraude na
aposentadoria rural exatamente porque não é necessário fazer contribuições
periódicas à Previdência Social.
O texto da equipe de Michel Temer propõe que essas contribuições ocorram de forma
periódica e sugere idade mínima de 65 anos também para o trabalhador rural.
PRIVILÉGIOS
No livro, FHC reclama da falta de disposição dos parlamentares para alterar regras de
aposentadoria e acabar com distorções do sistema.
"Dá para perceber que realmente o Congresso não quer mudar nada no que diz
respeito às corporações e aos privilégios", escreveu.
O ex-presidente tucano menciona, ainda, que os impactos de mudanças nas regras de
Previdência feitos àquela época seriam sentidos apenas em governos posteriores –
mesma avaliação, hoje, da equipe de Temer.
"A mudança constitucional da Previdência vai ajudar os próximos governos, não o
meu, a não ser como sinalização", disse FHC.
Procuradas pela reportagem, as assessorias de imprensa do Palácio do Planalto e do
ex-presidente informaram que não comentariam os trechos do livro.
Em entrevista à Folha na sexta (7), Temer mencionou a reforma da década de 1990
ao dizer que está "fortemente esperançoso" com a aprovação da proposta dele.
"Eu tenho experiência nisso, porque eu fui relator da primeira reforma da Previdência,
em 1995. E eu lembro que, para aprová-la, tivemos de trabalhar muito. Naquela
oportunidade, foi dificílimo aprovar a reforma."
Para Temer, prioridade na reforma da Previdência é frear despesas
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Integrantes da equipe do presidente Michel Temer afirmam que as concessões feitas
pelo governo para assegurar a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso
reduzirão os ganhos esperados com as mudanças, tornando outra reforma necessária
em quatro ou cinco anos.
Segundo um auxiliar do presidente, o mais importante agora não é zerar o deficit nas
contas da Previdência Social, mas frear o crescimento acelerado das suas despesas e
fazer esse rombo diminuir.
Para ele, as mudanças na proposta original servirão para criar um ambiente
confortável para que parlamentares votem sem se preocupar com a pressão das bases
eleitorais.
Na semana passada, Temer decidiu ceder em pelo menos cinco pontos da sua
proposta: a regra de transição para trabalhadores próximos da aposentadoria, a
probição de acúmulo de benefícios previdenciários, os critérios para aposentadoria de

trabalhadores rurais e acesso ao benefício assistencial assegurado a idosos e pessoas
com deficiência pobres, e as regras para professores e policiais.
Temer concordou em ceder antes mesmo da primeira votação na comissão especial
da Câmara dos Deputados que analisa a reforma, na esperança de que assim ficará
mais fácil aprovar a proposta no plenário da Câmara depois.
Em entrevista à Folha na sexta (7), Temer acenou com a possibilidade de fazer mais
uma concessão para obter a aprovação do plenário, reduzindo a idade mínima de
aposentadoria das mulheres. A proposta do governo exige idade de 65 anos de todos
os trabalhadores, sem diferença entre homens e mulheres.
O relator da reforma na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentará seu
parecer na noite de 17 de abril, em jantar oferecido por Temer no Palácio da Alvorada
a 400 deputados e economistas. No dia seguinte, será feita a apresentação formal do
relatório na comissão especial.
As despesas com a Previdência representaram no ano passado 54% dos gastos do
governo federal. Projeções do economista Pedro Nery, da Consultoria Legislativa do
Senado, indicam que elas alcançarão 66% do total em 20 anos, mesmo se a reforma
for aprovada sem alterações.
Na semana passada, o governo calculou que as mudanças em negociação com o
Congresso representarão uma redução de R$ 115 bilhões na economia prevista com a
reforma, ou 17% do total esperado em uma década.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, irritou-se com as concessões feitas pelo
governo para assegurar a aprovação da reforma. Em reunião com o ministro nesta
semana, Arthur Maia perguntou se ele achava melhor aprovar algo "possível" ou
"nada". Meirelles ficou contrariado.
Até 17 de abril, Temer planeja escalar ministros que tenham influência nas bancadas
dos partidos governistas, como Mauricio Quintella (Transportes) e Marcos Pereira
(Indústria e Comércio), para convocar deputados e pedir votos a favor da reforma.
Na terça-feira (11), haverá dois encontros de bancadas, com o PSD e o PR, para que
o relator Arthur Maia recolha mais sugestões para o texto.
Nas palavras de um assessor do presidente, é hora de remover da proposta do governo
pontos que são alvo de reclamação geral para que os parlamentares possam votar
"pelo menos alguma coisa".
Cenário adotado pelo governo infla previsão de despesa da Previdência
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As contas divulgadas pelo governo sobre as despesas futuras da Previdência, com ou
sem reforma, baseiam-se numa hipótese que eleva o tamanho desses gastos: a
premissa de que o salário mínimo terá reajustes reais (acima da inflação) até 2060.
Essa hipótese consta do novo modelo de projeções fiscais da Previdência, desenvolvido
para embasar o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2018, que
seguirá para o Congresso nos próximos dias.
As novas equações também foram usadas para projetar crescimento do PIB e de
despesas e receitas previdenciárias e para estimar a economia que pode ser obtida
com a reforma, seja como foi proposta, seja alterada.

O que acontece com o salário mínimo é uma variável relevante para avaliar as contas
da Previdência, porque nenhum benefício previdenciário hoje pode ser menor que esse
valor. Se o mínimo é reajustado acima da inflação, portanto, cerca de 50% dos
benefícios também sobem na mesma proporção.
PRAZO PARA ACABAR
A lei do aumento real do mínimo expira em 2019, e a escolha dessa hipótese até 2060
resulta em previsão de despesa significativamente maior –pela regra atual, o salário
mínimo de um ano é reajustado pela soma de inflação (INPC) do ano anterior e do
crescimento do PIB no antepassado (dois anos antes).
A Constituição estabelece que o mínimo sofra "reajustes periódicos que lhe preservem
o poder aquisitivo". É obrigatória, assim, a correção pela inflação passada.
O teto imposto aos gastos federais, que vigora até 2036 com revisão em 2026,
também dificulta a manutenção da regra de aumento real do mínimo, pois limita o
aumento das despesas do governo federal à inflação do ano anterior.
O governo, no entanto, não divulga cenários de despesas que considerem outras
regras de correção do mínimo.
O auditor de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Otávio Sidone, que
trabalhou na elaboração do novo modelo, diz que a estimativa é tecnicamente possível,
mas a prioridade no momento é simular o impacto de diferentes versões de reforma.
Mesmo em um horizonte mais realista –até 2027, por exemplo–, a diferença é
relevante: se a reforma fosse aprovada sem alterações, o gasto com benefícios
previdenciários considerando o aumento real do salário mínimo seria de 8,59% do PIB
em 2027. Com reajustes apenas pela inflação, essa despesa seria de 7,9% do PIB,
segundo cálculo feito pelo governo a pedido da reportagem.
A diferença, de 0,69 ponto percentual do PIB, equivale ao dobro do que se perde em
"poupança" com as concessões que o governo negociava com o Congresso para
viabilizar a aprovação da reforma.

FORA DE VISTA
Segundo o governo, as estimativas se baseiam em alta real do mínimo porque essa é
a norma vigente e "não havia perspectiva de mudança nem nova regra em discussão".
"Além do mais, o mínimo não pode ficar sem reajustes por períodos longos, tem em
alguma medida de acompanhar o crescimento da economia, da produtividade", diz o
secretário da Previdência, Marcelo Caetano, que elaborou o modelo de projeções e a
espinha dorsal da reforma.
A mudança nas regras de reajuste do mínimo, no entanto, estava em debate mesmo
no governo de Dilma Rousseff, do PT, atualmente grande adversário da reforma.
Em 2014 e 2015, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa sugeriu fórmulas
alternativas de reajuste: "Para que o salário mínimo real continue crescendo de modo
sustentável, é preciso que cresça mais moderadamente".
Além do aumento da produtividade do trabalho, citado por Caetano, outros critérios
de reajuste seriam o incremento do salário médio nacional ou o PIB per capita.
Uma alteração nas regras de reajuste do mínimo também teria relevância no debate
de alternativas de emendas à reforma da Previdência.
Caso fosse reajustado pelo crescimento previsto do PIB per capita implícito nos
cenários do governo, seria possível uma redução de despesa da ordem de 0,2% do
PIB de 2027, na estimativa da reportagem (veja quadro).
A redução da poupança causada pelas concessões negociadas pelo governo deve ser
da ordem de 0,3% a 0,4% do PIB daquele ano.
Essas estimativas, porém, estão sujeitas a revisões. As mais de três dezenas de
equações do modelo de previsão são realimentadas a cada nova fornada de dados da
economia e da Previdência.
"O importante é notar que a trajetória da despesa é a mesma, apesar das variações
em cada estimativa", diz o secretário da Previdência.
Embora as trajetórias sejam de fato semelhantes, o governo tem sido criticado por
falta de transparência sobre cálculos que sustentem a justificativa de que as despesas
previdenciárias ficarão insustentáveis sem reforma (leia texto ao lado). A proposta de
emenda à Constituição enviada ao Congresso, embora tenha sua justificativa assinada
pela Fazenda, não traz números completos sobre as contas da Previdência.
Questionado por parlamentares, o ministério enviou em março documento com
gráficos de projeções fiscais, sem as tabelas correspondentes, e um texto em que
detalha suas previsões e apresenta as equações usadas. A descrição do modelo, no
entanto, não deixa claro que a hipótese é de reajuste real do mínimo.
*
SEIS PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A REFORMA
Entenda a proposta do governo para a Previdência
1 Já tenho direito de me aposentar. Serei afetado?
Não. Quem já cumpre as condições para se aposentar, seja por tempo de contribuição,
seja por idade, tem direito garantido de se aposentar pelas regras atuais, mesmo
depois que a reforma for transformada em lei.
Nada muda nesse caso

2 A idade mínima vai valer para todo o mundo?
A proposta do governo é que todo trabalhador que tenha hoje menos de 45 anos de
idade, se mulher, e menos de 50 anos, se homem, precise completar 65 anos de idade
e 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Nos outros casos, haverá uma
regra de transição
3 Como funcionam as regras de transição?
A proposta do governo é que mulheres a partir de 45 anos e homens a partir de 50
anos possam se aposentar sem cumprir a idade mínima de 65 anos, pagando um
pedágio de 50%. Por exemplo, se faltam 10 anos de contribuição pela regra atual, o
pedágio será de 5 anos: no total, após a reforma virar lei, será preciso contribuir mais
15 anos
4 Qual será a regra para o cálculo do benefício?
Para todo trabalhador do setor privado que já não tenha direito adquirido e para os
servidores que não entram na transição, a regra é 51% da média salarial mais 1% por
ano de contribuição
5 E as aposentadorias especiais ou de pessoas com deficiência?
O governo propõe mudanças, mas os detalhes serão definidos em legislação
complementar. A regra geral é que o tempo de contribuição seja de no mínimo 20
anos, e a idade mínima, de no mínimo 55
6 Como ficam as pensões por morte?
O governo propõe reduzir o valor para 50% do que o segurado tinha, mais 10% por
dependente, limitado a 100%. A pensão não pode ser acumulada com outros
benefícios
NA INTERNET
Saiba mais sobre a proposta do governo em www.folha.com/previdencia2017
Placar da Previdência mostra 272 votos contra e 99 a favor da reforma
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
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 continua em 272, enquanto o dos que são a favor
subiu para 99. Às 15h30 deste domingo, 9, havia 35 indecisos; 61 não quiseram
responder; 44 não foram encontrados, e um disse que deve se abster.
O levantamento também mostrou que 69 deputados são a favor, mas com alteração
da idade mínima para mulheres e 53 apoiam as mudanças mas com alteração da idade
mínima para homens.
Além disso, 73 são favoráveis, mas com criação de uma regra de transição para
homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos, e 76 defendem a
retirada da exigência de 49 anos de contribuição para ter o direito de benefício integral.
‘Ideia é fazer um pacto pela reforma’, diz relator da reforma da Previdência
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após fechar um acordo com o presidente Michel Temer para alterar cinco pontos da
reforma da Previdência, o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPSBA), diz que a estratégia é selar um pacto em ato público dos líderes da base aliada
em torno de seu parecer na comissão especial.

Maia antecipou que pretende incluir uma regra de transição para o fim do acúmulo de
pensões e aposentadoria e avisou que não vai aceitar idade mínima diferente para
homens e mulheres. Em meio à volatilidade provocada no mercado pelo Placar da
Previdência do jornal O Estado de S. Paulo, que mostra que a maior parte dos
deputados é contrária à reforma proposta pelo governo, o deputado deu a seguinte
entrevista:
Uma das grande marcas da PEC era não ter diferenciação por categoria. Esse
princípio caiu por terra?
Não estamos aqui para inventar a roda. Se tem no mundo inteiro, é razoável que tenha
aqui. O Brasil tem historicamente essas diferenciações. Por exemplo, uma policial hoje
pode se aposentar com 43 anos. Se você puxa para 60 anos, ela vai poder se aposentar
17 anos depois. Esses 17 anos representam, para a vida da Previdência, 34 anos,
porque são 17 anos em que ela deixou de receber a aposentadoria e mais 17 anos em
que, em vez de receber, ela pagou aposentadoria.
Mas a diferença será mantida?
Nessa condição, não. As aposentadorias especiais que estiverem presentes no parecer
de forma nenhuma serão as mesmas que existem hoje.
A fórmula de cálculo da aposentadoria será alterada?
Não. Há uma maldade quando falam que a pessoa precisa de 49 anos de contribuição
para se aposentar. Isso precisa ser desmitificado. E a redação precisa ser aprimorada.
O que está na PEC é que as pessoas podem se aposentar com 25 anos de contribuição.
Só que hoje, no Brasil, não existe aposentadoria integral. Aliás, não é só no Brasil. No
mundo inteiro não tem. E a PEC acabou concedendo essa hipótese aos 49 anos.
Pessoas mentirosas acabaram fazendo uma campanha de que com a PEC será preciso
49 anos para se aposentar.
A idade mínima pode mudar?
Na minha cabeça, a idade mínima é o que está na PEC: 65 anos para homens e
mulheres.
Diferenciar a idade mínima para mulheres é uma carta na manga?
Nunca tratei disso. É um tema muito difícil de mexer no que está na PEC. É uma
questão de justiça. Vocês (mulheres) vivem mais do que a gente. Qual a lógica? Ah,
mulher tem filho! Mas a mulher tem filho aos 65 anos? Não vejo sentido.
Tem muita gente que acha que o sr. não conseguirá entregar o relatório no
dia 18.
Entregarei no dia 18. Basicamente, o que falta é regra de transição, e não é que não
esteja escrita, mas é que temos de decidir entre quatro ou cinco propostas.
A que o governo prefere é a proposta de idades mínimas escalonadas?
Mas aí, entre o que o governo prefere e o que eu prefiro, se não tiver acordo, vai ficar
o que eu prefiro.
O sr. deu a entender que prefere uma transição a partir de 40 anos?
Eu falei algo em torno de 40 anos. Pode ser 37, 38, 41, 42…
Mas aí alonga muito a transição. O ministro Eliseu Padilha disse que a
transição não pode durar mais que 20 anos…
Veja só. O doutor Padilha, com todo carinho e respeito que tenho por ele… o relator
da PEC sou eu. Adoro o Eliseu Padilha, adoro o presidente Temer, mas o relator sou
eu. Não é possível que tenha uma regra em que a pessoa, por um dia, tenha de
trabalhar 14 anos e meio mais do que a outra. Isso não vou fazer. O tamanho da
transição vai depender de encontrarmos uma condição de justiça. Se for com 20 anos,
ótimo. Se for preciso mais, será com mais.

É possível haver alterações maiores no plenário?
Se cairmos na armadilha de termos de votar destaque no plenário, vai ser terrível. A
ideia é fazer um pacto na base para aprovar na comissão e encaminhar para o plenário
e votar lá sem nenhum destaque.
Dá para fazer esse pacto na comissão especial?
Só dá para fazer assim. O que tiver de fazer, é fazer aqui (na comissão) e entre os
deputados da base.
É possível reverter os votos contrários do Placar da Previdência?
O placar que vocês publicaram foi do projeto que foi enviado pelo governo. O meu
parecer é bastante diferente da PEC 287, está sendo elaborado justamente em cima
das solicitações dos parlamentares. Teremos uma profunda modificação desse placar.
No caso do acúmulo das pensões, limitar essa possibilidade a quem tem
salário baixo resolve as resistências?
Teremos muito cuidado com a questão de não permitir que nada fique abaixo do
mínimo. É importante. Agora, tem outras questões em relação à pensão que podem
ser consideradas, como uma regra de transição para a pessoa deixar de receber aquilo
que o marido recebia.
Como funcionaria essa transição da pensão?
Um casal cuja renda familiar seja R$ 6 mil, cada um ganhava R$ 3 mil. Aí ele morreu.
Ela, no mês seguinte, já vai ganhar metade do que a família tinha, é uma coisa que
pode criar um baque, uma coisa abrupta. Então, uma coisa que considero no relatório
é fazer uma diminuição paulatina disso, ao longo de seis meses, dez meses. O cara
morreu, então no primeiro mês ganha igual, no segundo mês ganha 90%, terceiro
mês ganha 80%, e vai abaixando até que deixe de receber. Para que não haja
nenhuma perda abrupta daquela receita que a família tinha.
Qual foi o lobby mais forte que o sr. Enfrentou?
Sem dúvida, dos funcionários públicos, estaduais e federais.
Alguma categoria específica?
As carreiras judiciais de forma geral. Se eu tive cem audiências em meu gabinete, eu
diria que bem mais da metade foi de funcionários públicos.
E os privilégios desses segmentos vão acabar?
Claro, porque você acaba com a possibilidade de pagar salários acima de R$ 5.531
(teto do INSS).
Temer diz que cedeu até onde podia na Previdência, mas admite ceder mais
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer afirma que o governo cedeu ao Congresso até onde podia
ao concordar em mudar cinco pontos da reforma da Previdência na quinta-feira (6).
Ele diz que o "ponto fundamental" do projeto é estabelecer uma idade mínima de
aposentadoria, mas admite a possibilidade de criar uma diferenciação para mulheres.
"Convenhamos: se nós tivermos a idade de homem de 65 anos, e a de mulher 64 ou
63, não significa que não tenha sido feita uma grande conquista", afirmou o presidente
à Folha, em entrevista em seu gabinete no Palácio do Planalto nesta sexta (7).
Em seguida, fez a ressalva: "Ainda não está em pauta essa última matéria. Vamos
verificar mais para a frente se é necessário ou não".
O plano do governo é guardar isso como uma carta na manga para as negociações da
reforma quando ela estiver para ser votada no plenário da Câmara.

O presidente não quis arriscar uma previsão de votos no projeto. "Não consultei ainda
os numerólogos. O que precisamos saber é no dia da votação. Agora, qualquer
avaliação é precipitada", diz.
Temer argumenta que as mudanças acertadas com o relator, deputado Arthur Maia
(PPS-BA), têm impacto "mínimo" sobre a economia que será feita com a reforma.
As mudanças acertadas são: regras de transição e da aposentadoria rural, acúmulo de
pensão e aposentadoria, aposentadorias para policiais e professores, e o benefício
assistencial pago a idosos e pessoas com deficiência pobres.
"Cedemos até onde podemos", sustenta. "O ponto fundamental da reforma é a questão
da idade. Se fixarmos uma idade mínima, porque hoje as pessoas se aposentam com
50 ou 49 anos, já damos um passo avançadíssimo."
Temer anunciou que não pretende editar medida de proteção para trabalhadores
atingidos pela lei que regulamenta a terceirização. Na sua avaliação, a proposta não
causa prejuízo aos empregados.
Ele avalia que não cometeu "nenhum erro" desde que assumiu o Planalto, há 11
meses. "Cometi acertos. E acertos derivados de muita coragem. Não creio que tenha
praticado nenhum erro", disse.
Segundo ele, Renan Calheiros (PMDB-AL) está "atrasado, segundo as concepções da
realidade", nas críticas que faz a seu governo. Temer diz não ver "nenhum" conflito
de interesses em sua relação com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral),
Gilmar Mendes. "E daí? A gente não pode conversar?"
*
Folha - O sr. diz querer realizar um governo reformista, mas sua primeira
grande reforma, a da Previdência, corre risco.
Não é a primeira grande reforma, é uma das quatro grandes reformas que estamos
fazendo. A previdenciária, de fato, comporta mais discussões. Mandamos uma reforma
completíssima, sabendo que o Congresso discutiria essa matéria. Queremos completar
essa primeira fase do ciclo de reformas. Para tanto, é preciso que haja adequações.
O projeto não chega ao Congresso enfraquecido com essas mudanças?
Ao contrário. Isso fortalece a posição do Executivo. Nós dialogamos permanentemente
com o Congresso. Isso não surpreende e absolutamente não é sinal de fraqueza. Se
conseguirmos aprovar uma reforma, nós teremos feito um gesto extraordinário.
Você pode dizer que a reforma, do jeito que veio, não vai durar 30 anos. Vai durar 20
anos. Que seja, não tem importância. O problema é não realizá-la, porque aí, daqui a
três anos, é preciso fazer uma reforma como aconteceu em outros países, em que foi
preciso cortar 20% a 30% das aposentadorias, ou 20% a 30% dos salários dos
funcionários públicos.
O governo já admite rever a idade de aposentadoria das mulheres. Outros
pontos podem ser negociados?
Aí já estão todos os pontos da Previdência. Fizemos esse primeiro ajustamento e
depois vamos ver o que mais é preciso.
Convenhamos: se tivermos a idade de homem de 65 anos e a de mulher, 64 ou 63,
não significa que não tenha sido feita uma grande conquista. Mas ainda não está em
pauta essa última matéria. Essa nós vamos verificar mais pra frente, se é necessário
ou não.

Além desses pontos, será possível fazer outras modificações? O governo
cedeu até onde podia?
Cedemos até onde podemos. Aliás, eu autorizei que [o relator] negociasse. Agora, eu
não sei quais são os outros pontos da reforma da Previdência, além desses que nós
elencamos. Esses pontos abrangem praticamente a reforma inteira.
Houve
uma
preocupação
no
mercado
sobre
essas
concessões.
O ponto fundamental da reforma é a questão da idade. Se fixarmos uma idade mínima,
porque hoje as pessoas se aposentam com 50 ou 49 anos, já damos um passo
avançadíssimo.
Na quinta-feira, o sr. disse que ainda não tinha o cálculo do impacto dessas
medidas de flexibilização. Por que não foram medidos antes?
A conversa foi feita antes, com o Meirelles: "Meirelles, qual é o impacto fiscal? É
enorme?". Ele disse: "Não, é mínimo". Não atrapalha em nada. O importante é fazêla.
Vocês já previam que precisariam ceder?
Ah, isso desde o primeiro momento. Quando me trouxeram aqui o projeto, eu disse:
"Isto vai ser modificado. Vamos trabalhar com essa hipótese".
Quantos votos o governo já tem?
Não consultei ainda os numerólogos. O que nós precisamos saber é no dia da votação,
ou antes um pouco. Porque nós vamos fazer o que eu fazia quando era líder: você
conta voto por voto no partido, na bancada. Agora, qualquer avaliação é precipitada.
O sr. trabalha com um calendário de aprovação no começo de maio na
Câmara, e no fim de junho no Senado?
No começo de julho, porque os trabalhos vão até 17 de julho, então o calendário é
mais ou menos esse que você está apontando.
Até julho aprova a reforma no Senado?
Isso. Essa é a ideia.
Colunista da Tribuna, Renato Follador sugere ideia inovadora para a
Previdência
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR

Convidado pelo relator da Reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, e pelo
presidente da Comissão, o Consultor em Previdência e colunista da Tribuna Renato
Follador participou, na semana passada, de uma das discussões sobre a Reforma, em
Brasília.
Reunido com os Deputados, Follador expôs sua opinião técnica e apresentou
sugestões. Os presentes manifestaram-se favoravelmente às colocações de Follador.

Dentre os pontos mais importantes no encontro, ele propôs estender a regra de
transição a todos aqueles que já estão contribuindo para o Sistema, manter o Fator
Previdenciário para que o valor da aposentadoria inicial seja proporcional ao tempo de
contribuição e não exija 49 anos para atingir o benefício “integral”, a possibilidade de
acumular aposentadoria e pensão, quando houver contribuição para ambos os
benefícios, e uma ideia inovadora: a destinação de 1% a 3% do FGTS recolhido pelo
patrão a um plano de previdência de livre escolha do trabalhador.
Por Previdência, Temer faz reunião com aliados na residência de Rodrigo
Maia
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Às vésperas de mais uma semana com votações importantes no Congresso – como a
do projeto que cria o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) – e trabalhando no
convencimento parlamentares para conseguir aprovar a reforma da Previdência, o
presidente Michel Temer deixou o Palácio do Jaburu no início da tarde deste domingo
(9) e reuniu-se com aliados na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia.
Também participaram do encontro os ministros Raul Jungmann (Defesa), Bruno Araújo
(Cidades), Antonio Imbassay (Secretaria de Governo) e Mendonça Filho (Educação).
O presidente do Senado, Eunicio Oliveira, e o líder do governo na Câmara, Aguinaldo
Ribeiro, também estiveram na reunião.
Temer tem buscado apoio da base para que os partidos fechem questão em relação à
reforma da Previdência. O PPS, por exemplo, que tem duas pastas – Defesa, com
Jungmann, e Cultura, com Roberto Freire -, mostrou infidelidade na votação do projeto
de terceirização na Câmara, ao lado do próprio PMDB, do PSDB e de outros aliados.
Temer, segundo interlocutores, tem se mostrado “obstinado” pela aprovação da
reforma da Previdência.
De acordo com o Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado
com deputados a respeito de reforma que tramita na Câmara, o número de
parlamentares contrários à proposta continua em 272, enquanto o dos que são a favor
subiu para 99.
Às 15h30 deste domingo, havia 35 indecisos; 61 não quiseram responder; 44 não
foram encontrados, e um disse que deve se abster.
Estados
Além dos debates em torno da reforma da Previdência, o governo também tem pela
frente na Câmara esta semana a votação do texto do projeto que prevê auxílio
financeiro para os Estados com dificuldade financeira.
A matéria seria apreciada na semana passada, mas diante da possibilidade de o texto
não ser aprovado a votação foi transferida para esta semana.
Este é o segundo projeto sobre o tema, pois o primeiro foi vetado pelo presidente
Michel Temer em razão de o parlamento ter retirado as contrapartidas exigidas pelo
governo.
Temendo uma possível derrota, na última quarta-feira (5), segundo fontes do Planalto,
Maia foi conversar com Temer e depois anunciou a decisão de adiar a votação do textobase do projeto. Os parlamentares já estavam discutindo a proposta em plenário por
cinco horas.

Jungmann diz que PPS vai fechar questão a favor da reforma da Previdência
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após almoço com o presidente Michel Temer neste domingo, 9, o ministro Raul
Jungmann (Defesa) disse que o PPS vai fechar questão para que todos os deputados
da sigla votem a favor da reforma da Previdência. Segundo o ministro, a Executiva do
partido vai se reunir depois do feriado de Páscoa para debater o assunto. Na sequência,
haverá um encontro com a bancada da Câmara, que tem demonstrado resistência em
apoiar a proposta.
“Eu relatei ao presidente Temer que o PPS optou por fechar questão. As mudanças
que foram feitas naqueles cinco pontos se ajustam ao que era esperado pela bancada”,
disse.
Com dificuldades em aprovar a reforma da Previdência, o governo decidiu ceder e, na
semana passada, anunciou alterações na regra de transição, na aposentadoria do
trabalhador rural, nos regimes especiais para policiais e professores, no Benefício de
Prestação Continuada (BPC) – para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda –
e nas pensões.
Apesar da declaração de Jungmann, o líder do PPS na Câmara, Arnaldo Jordy (PA),
afirmou que as mudanças devem facilitar o apoio dos deputados do partido à proposta.
Ele, no entanto, disse que a bancada vai esperar o texto final do relator Arthur Maia
(PPS-BA) para decidir se vai ou não fechar questão.
A postura do PPS em relação à Previdência tem irritado o Palácio do Planalto.
Interlocutores de Temer lembram que o partido, que tem apenas oito deputados,
ocupa duas pastas na Esplanada dos Ministérios – Defesa, com Jungmann, e Cultura,
com Roberto Freire.
A postura do líder do partido na Câmara também preocupou o Planalto. Jordy, que
inicialmente havia se declarado a favor da reforma no placar do Grupo Estado, mudou
de ideia após sofrer pressão em sua base eleitoral e procurou o jornal para se
posicionar contra a aprovação da Previdência.
Convescote
O almoço deste domingo aconteceu na residência do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ). Além de Temer e Jungmann, também participaram do encontro os
ministros Bruno Araújo (Cidades), Antonio Imbassay (Secretaria de Governo) e
Mendonça Filho (Educação). O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o
líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), também estiveram na reunião.
Apesar do clima tenso por causa da Previdência, Jungmann falou que o encontro teve
um clima descontraído. “Foi um convescote, não teve uma pauta definida. Conversa
solta, conversa frouxa”, afirmou.

Empreendedores desbravam o exterior e fazem dinheiro “lá fora”
10/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O empresário Everson Ceschin se inspirou na Disney para abrir uma loja de sorvetes.
Hoje ele conta com uma unidade na Flórida, estado que abriga alguns dos parques
temáticos da turma do Mickey. Cleverson Cassel fez o caminho inverso. Ele já morava
havia algum tempo nos EUA quando resolveu abrir uma empresa lá, para atender
brasileiros. Hoje conta com uma filial brasileira. São alguns casos de empreendedores
que têm apostado suas fichas em crescer fora do Brasil.

Eles não estão sozinhos. Um relatório do Sebrae indica que mais de 12 mil micro e
pequenas empresas brasileiras venderam para o exterior em 2015. Embora tenham
movimentado pouco mais de 1% do volume em dólares naquele ano, elas são quase
dois terços do total de exportadoras.
Ainda assim, o universo de empreendedores que se aventura para além da fronteira é
muito pequeno, considerando que existem quase 12 milhões de pequenos negócios no
país, também segundo o Sebrae.
Para Joaquim de Almeida Brasileiro, que coordena o curso de Negócios Internacionais
da FAE Centro Universitário, uma das principais razões é cultural. “São aquelas lendas
urbanas do comércio exterior: ‘ah, exportar dá muito trabalho é problemático’. Mas
para cadastrar a empresa para exportação na Receita não custa nada, só demora um
pouco.”
Outra questão é o timing. As empresas brasileiras que são símbolo de sucesso em
exportação levaram de 20 a 30 anos para atingir um “nível de maturidade”. Ele cita
BR Foods, Embraer, Tramontina, Weg e Gerdau como bons exemplos.
Isso porque o termo-chave para uma empresa construir uma operação internacional
sólida é planejamento estratégico. Vender para um cliente de fora é o fim de um
processo que começa muito antes, e que implica na empresa olhar para si própria e
para o mundo à sua volta.
Cinco décadas de planejamento e adequação ao mercado
A Expresso 3300 é uma empresa recém-criada, mas que vem de uma tradição de se
adaptar ao mercado. Tudo começou em 1964, quando João Inglat abriu uma empresa
para pintar parabarros de caminhão. Foi crescendo, passou a padronizar frotas,
trabalhar com outdoors, EPIs, virou uma empresa de transporte. Até 2009, quando a
3300 enfim nasceu como uma “provedora logística”.
É como uma versão 2.0 do trabalho de estocagem. A empresa cuida da logística
interna, armazenagem e transporte rodoviário dos clientes. A 3300 é pequena perto
das gigantes do setor, que trabalham na cifra dos bilhões. Mas seus clientes são
empresas globais, o que a empurrou para a exportação.
A primeira unidade da empresa no exterior veio mais por necessidade. Fica em
Greensboro, na Carolina do Norte (EUA), onde um cliente da operadora tem atuação.
A segunda filial já faz parte de uma estratégia de expansão e fica em Dallas, no Texas,
polo logístico norte-americano.
A 3300 tem um setor de prospecção voltado aos EUA e estuda adquirir uma empresa
local para adquirir know-how, conta Anderson Barth, gerente comercial da empresa.
A empresa também participa da Câmara Americana de Comércio (Amcham
Brasil/Curitiba).
Lá e de volta outra vez
Em 2013, o empresário Everson Ceschin trouxe de uma viagem ao exterior a ideia de
vender sorvete de nitrogênio. Abriu, há um ano e três meses, a Dr. Freeze, que acaba
de inaugurar uma unidade na Flórida, e se prepara para abrir outra na Califórnia, ainda
este ano.
Agora, a Dr. Freeze enfrenta o desafio de sobreviver no disputado mercado norteamericano. Que o empresário encara com certo otimismo. Em especial porque, após
estudar o mercado, “a gente viu que o nosso modelo de negócios não tem ninguém
que faça, lá”, conta o empresário.

Pesa também o fato de que a empresa teve muito tempo para se preparar. Foi um ano
para tirar o projeto do papel, entre acertar detalhes do contrato de franquia e resolver
toda a burocracia de licenças, contratação de funcionário e tudo o mais. Tempo que
caiu como uma luva, e serviu para a doceria adaptar todo o seu modelo de negócios
para o paladar e para a cabeça do consumidor norte-americano. As receitas foram
adaptadas aos produtos disponíveis lá, e até o destaque do cardápio deve ser outro.
A previsão é de que o grande sucesso, por lá, sejam os milk shakes – em especial o
John & Mary, feito de morango cremoso, pirulito, balas de goma, marshmallow,
algodão-doce e brigadeiro branco.
Primeiro lá, depois aqui
O empreendedor Cleverson Cassel fez o caminho contrário ao de muita gente. Abriu
uma empresa nos Estados Unidos e, recentemente, passou a operar no Brasil. A
Câmbio Real faz remessas de dinheiro entre países, em um sistema que funciona pela
internet.

Cleverson Cassel fez o caminho inverso: abriu a Câmbio Real nos Estados Unidos e
depois passou a operar no Brasil.Mari Hart
Cassel trabalhava na área de tecnologia de uma multinacional quando foi mandado
para fora, e percebeu a dificuldade de mandar dinheiro para o Brasil. Abriu a Câmbio
Real em 2004, com foco nos brasileiros que moram nos EUA. Três anos depois, chegou
à Inglaterra, de onde atende também todos os países da zona do euro.
O diferencial da empresa são os juros, mais baixos que os cobrados por outras
instituições financeiras (são cobrados entre zero e $ 3,99, na moeda remetida). Foi só
em 2013 que ele abriu uma unidade brasileira – que, ironicamente, foi a que mais deu
trabalho em termos de legislação e burocracia.
Etapas do processo de internacionalização
O processo de expansão internacional de uma empresa começa com um planejamento
estratégico. Fazer o mapeamento da empresa, focando em forças e fraquezas, quais
suas oportunidades e ameaças do mercado.
Em seguida, vem a busca por um mercado. Uma sugestão do professor de negócios
internacionais Joaquim de Almeida Brasileiro é começar por mercados próximos –
geograficamente, como Chile e Argentina, e culturalmente, como Angola e Portugal,
países que também falam português.
Definido o mercado, deve ser feito todo um estudo sobre aquele local. Aspectos
políticos, sociais e até antropológicos têm importância. Também é hora de repensar o
marketing. Não usar um símbolo que pode ser ofensivo para uma determinada religião,
por exemplo. Ou mudar as cores (tons pastéis, que funcionam bem no Brasil, por
exemplo, podem não ser uma boa opção em mercados internacionais).
Então é hora de se preocupar com barreiras tarifárias e alfandegárias. “Qual a
legislação daquele país? Como ele taxa o produto ou serviço que vou oferecer?” são
algumas perguntas a serem feitas.

Num primeiro momento, Brasileiro desaconselha abrir uma sede ou mesmo uma joint
venture, unindo-se a uma empresa no exterior. O melhor, para quem quer exportar,
é achar um representante comercial. De preferência alguém que conheça bem aquele
mercado.
“Isso tudo é internacionalização. Só depois disso que eu vou exportar. Quando a
mercadoria já está no porto e eu estou com a Receita Federal me liberando, esse é o
último passo”, explica o professor.
Saiba mais
Alguns serviços facilitam a vida de pequenos negócios que querem empreender no
exterior.
Sebrae
Curso on-line do Sebrae ensina os primeiros passos para quem quer planejar suas
vendas no mercado internacional, o que diz a legislação do assunto, e fala sobre como
despachar mercadorias. A carga horária é de 6 horas, e o curso pode ser feito em 15
dias.
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Confederação
Nacional da Indústria (CNI) anunciaram recentemente uma parceria para apoiar a
inserção de 500 empresas brasileiras no mercado internacional. As inscrições devem
ser abertas somente em junho.
O projeto, orçado em R$ 1,2 milhão, deve desenvolver o plano de negócios para 200
empresas. A meta é ter, ao fim de 2018, pelo menos 100 novas empresas com
operações de exportação.
Centro de Internacionalização de Negócios da FAE
O Centro de Internacionalização de negócios da FAE Centro Universitário, em Curitiba,
atende 10 pequenas e médias empresas, e presta assessoria em todas as etapas da
internacionalização, desde o mapeamento até a prospecção comercial e a logística
aduaneira. É preciso participar de uma seleção. Informações pelo e-mail
centrodeinternacionalizacao@fae.edu.
Empresas trocam formulário e nota por bate-papo com o chefe
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A efetividade do modelo tradicional de avaliação de desempenho -com formulários,
notas e balanços anuais- vem sendo questionada por todos: especialistas, empresas
e funcionários.
"De que adianta existir uma ferramenta se ela não é valorizada pelos gestores?",
afirma Bruno Andrade, líder da área de engajamento da consultoria Aon Brasil.
Para ele, os profissionais encaram a avaliação de forma protocolar, porque não acham
que o processo leva a algum lugar. Outro motivo de resistência, segundo ele, é a
presença das notas, que "rotulam e limitam".
"Sempre me incomodou esse negócio de ter que encaixar as pessoas dentro de blocos.
Cada ser humano é tão complexo. Isso não faz o menor sentido", afirma a economista
Renata Freezs, 39, gerente de estratégia e mercado da Klabin, fabricante de papel e
celulose.
A empresa começou a eliminar o sistema tradicional de avaliação de desempenho no
fim de 2015. Hoje, o processo já está consolidado.

No lugar de formulários, notas e feedbacks, entraram "conversas de qualidade", nas
quais líder e funcionário discutem as oportunidades de crescimento -e não mais as
falhas cometidas.
"O termo feedback se desgastou com o tempo. Passou a ser algo desconfortável para
os dois lados", diz Sergio Piza, diretor de gente e gestão da companhia.
Ele conta que, no começo, os líderes foram treinados para criar planos de
desenvolvimento construtivos, não reativos. "Não vou pensar no defeito da pessoa,
mas tentar entender o que ela precisa para entregar mais resultado."
Adriano Vizoni/Folhapress

Carolina Souza, 34, gerente de marketing da fabricante de bebidas Diageo, na sede
da empresa, em São Paulo
Depois da mudança, Freezs passou a fazer reuniões semanais com sua equipe e, a
cada três meses, conversas individuais. "É um processo mais maduro e humano.
Demanda tempo, mas vejo isso como um investimento", diz.
A redução da burocracia, na visão de Piza, traz de volta o que realmente interessa: o
desenvolvimento dos profissionais. "A gente ganhou tantas ferramentas que elas
acabaram se tornando o fim, não o meio."
Para a psicóloga Izabela Mioto, professora dos cursos de pós-graduação de
administração da FAAP, a tendência é que as empresas, aos poucos, comecem a rever
seus sistemas de avaliação.
"Mas não adianta buscar uma roupagem moderna se não houver formação de líderes
com esse entendimento. O processo vai levar para o mesmo lugar", afirma.
SEM NOVIDADE
Nem todo mundo concorda que a falta de eficácia dos sistemas de avaliação está na
ferramenta em si. "Não há nada de novo em promover conversas, sem um balanço
anual. Já fazíamos isso na década de 1980", diz psicóloga Leni Hidalgo, professora de
gestão de pessoas do Insper.
Segundo a especialista, se os chefes só dão feedbacks aos funcionários uma vez ao
ano, esse é um problema de gestão, não do instrumento.
"Eliminar a burocracia pela burocracia é importante, mas não podemos jogar o bebê
junto com a água da bacia. Temos que eliminar só o que é ruim", afirma.
A administradora Carolina Souza, 34, trabalha na fabricante de bebidas Diageo há
quatro anos. "A empresa leva muito a sério a avaliação, e esse é um fator de retenção
para mim", conta a gerente sênior de marketing.
Para Souza, as janelas formais garantem a transparência do processo, já que, de uma
forma ou de outra, os profissionais serão analisados -o que pode influenciar nas
promoções. "Aqui, me sinto muito segura porque sei o que esperam de mim e vejo
que o método é justo."

MUITO FEEDBACK
Uma das maiores reclamações dos profissionais em relação ao modelo tradicional de
avaliação de desempenho é a ausência de feedbacks constantes. "O colaborador
pensa: 'Fiquei um ano inteiro sem acompanhamento e, no fim, recebo uma nota",
afirma Bruno Andrade, da consultoria Aon Brasil.
Para o especialista, a maioria das pessoas fica presa aos processos formais das
empresas e não toma a iniciativa de pedir um retorno ao chefe.
"Às vezes, com a correria, ele não colocou isso na agenda, mas não significa que não
queira conversar. O funcionário pode estimular o diálogo, diz.
Porém, é necessário maneirar na dose. Afinal, cobrar feedbacks a toda hora pode
indicar carência.
"Há pessoas que são inseguras e precisam de validação a cada momento. Isso não é
saudável", considera a psicóloga Izabela Mioto, professora dos cursos de pósgraduação de administração da Faap.
Se a ânsia de receber feedbacks mais frequentes for muito intensa, ter uma conversa
franca com o gestor é o melhor caminho. O importante é saber como expressar esse
desejo sem usar um tom acusatório.
"Em vez de dizer para o chefe que ele não dá tanto retorno como a pessoa gostaria,
pode falar que ela sente necessidade de ter mais feedbacks. Percebe a diferença?",
afirma Mioto.
Além disso, também é importante aprender a perceber os sinais do ambiente. "Muitas
vezes, a comunicação não é direta. Temos que ir além do que é passado verbalmente."
De nada adianta pedir feedback se a postura em relação a ele for apenas de
autoafirmação, e não de escuta e aprendizado.
"Não tem como não ficar chateado com uma avaliação ruim. Para além disso, é preciso
usá-la para assumir as fraquezas e entender como se diferenciar dos demais a partir
dos pontos fortes", afirma a psicóloga Leni Hidalgo, professora de gestão de pessoas
do Insper.
Na Argentina, Alckmin cita reformas de Temer e critica populismo
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 7,
que o Brasil está fazendo reformas e criticou o populismo durante a etapa América
Latina do Fórum Econômico Mundial de Davos, que está sendo realizado em Buenos
Aires, na Argentina. O tucano também classificou a geração de empregos como o maior
desafio mundial atual.
O governador viajou ao país argentino, onde recebeu oficialmente o anúncio de que
São Paulo será sede do evento regional em abril de 2018. O anúncio foi feito com a
presença de Alckmin e do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos
Pereira.
Ao ser provocado para falar dos desafios de gerações jovens e mais experientes nos
países, Alckmin citou as reformas que o presidente Michel Temer (PMDB) está tentando
aprovar no Congresso Nacional.
“No Brasil, atualmente, trabalhamos em um conjunto de reformas, entre elas a
reforma da Previdência e a outra tem a ver com trabalho, que tem leis do século
passado. É um grande desafio para o mundo. A tecnologia desemprega, a agricultura
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O governador defendeu que a América Latina deve discutir como integrar as pessoas
ao emprego frente às mudanças tecnológicas e disse que o “velho modelo” educacional
não funciona mais, defendendo uma reforma educacional e criticando o populismo.
“Não podemos cair no populismo e neste discurso”, afirmou.
Durante painel com outras lideranças latinas, Alckmin destacou que há uma
preocupação grande no Brasil com a violência de gênero, quando os palestrantes foram
questionados sobre o tema. “Em São Paulo, reduzimos o índice de homicídios em 25
por 100 mil habitantes para 8 por 100 mil habitantes e renovamos toda a legislação
para combater a violência contra a mulher e protegê-las”, disse.
Ao afirmar que é uma grande alegria receber o evento no próximo ano, Alckmin
destacou a participação dos jovens nas discussões. “O futuro começa hoje e este se
chama juventude. Realmente estamos muito contentes de ver essa força e ver que os
jovens participam mais da vida política”, disse o tucano.
Após o anúncio de que o Brasil será sede do Fórum em 2018, o ministro Pereira afirmou
que conversou com o presidente Michel Temer (PMDB) na manhã de hoje sobre a
notícia. “O presidente Temer disse que o governo federal também participará desta
edição do Fórum.”

Fiesp: 72% das pessoas conhecem alguém que perdeu emprego no último
ano
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O número de pessoas que conhece alguém que perdeu emprego no último ano até
março cresceu na comparação com o mesmo período de 2016, segundo a pesquisa
Pulso Brasil do Departamento de Pesquisas Econômicas (Depecon), da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e Ciesp junto ao Instituto Ipsos Public
Affairs. Segundo o levantamento, em março deste ano 72% das 1.200 pessoas ouvidas
afirmaram saber da demissão de algum conhecido no último ano, enquanto em 2016
esse porcentual era de 58% dos entrevistados.
A fatia de participantes que conhece alguém que perdeu o emprego e ainda não foi
realocado também aumentou, de 21% em 2016 para 31% em 2017. Segundo as
instituições, dentre a fatia que está desempregada, houve elevação das pessoas que
procuraram outra fonte de renda, de 24% para 35%.
Sobre a situação atual de emprego, 57% dos entrevistados declararam permanecer
no emprego em que estavam no ano passado. Além disso, 12% dos participantes
permanece sem trabalho e 5% foram demitidos no último ano e não conseguiram
recolocação. Há ainda 1% que saiu do emprego voluntariamente, mas ainda não
encontrou nova ocupação.
A pesquisa também destaca que 27% das pessoas desempregadas conseguiram
reduzir o padrão de consumo que estavam acostumadas. No mesmo período do ano
passado, essa fatia era de 9%. Entre a população em geral, houve redução da parcela
que diminuiu os gastos com consumo em favor da poupança, de 25% para 13%.
Segundo as instituições esse declínio indica que os brasileiros não conseguem diminuir
ainda mais seu nível de consumo atual, que já está em patamar baixo por conta da
crise econômica.

Em relação ao futuro, 38% dos entrevistados responderem que o mercado de trabalho
deve continuar ruim este ano contra 37% que estão mais otimistas em relação à
perspectiva de novas vagas.
A pesquisa ainda mostra que, em caso de recuperação econômica este ano, a
expectativa é de retomada lenta e gradual do consumo. Entre as pessoas ouvidas,
25% disseram que não pretendem voltar a ter os mesmos hábitos de compra de antes
da crise, 22% responderam que devem retomar alguns costumes de consumo e 21%
afirmaram que devem voltar aos antigos padrões de forma gradual.
“Essa mudança de hábito de consumo das famílias é natural, apesar de ser ruim para
a demanda. É um comportamento visto principalmente por quem passou por
dificuldades. O consumidor está arredio a voltar a hábitos anteriores. É uma sociedade
que está atemorizada quanto à ocupação”, afirmou Paulo Francini, diretor do Depecon.
Dyogo: objetivo é apresentar metas ‘críveis’ para condução da política fiscal
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a
revisão da meta fiscal de 2018 mostra que a equipe econômica tem buscado ser
transparente. “Como temos feito desde o inicio do novo governo Temer, temos
buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são
apresentados”, disse.
Ao anunciar que a meta fiscal para 2018 será um déficit primário de R$ 129 bilhões
para o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central), Dyogo
disse que o objetivo é apresentar metas “críveis” que “aumentem a credibilidade da
condução a política fiscal”. A meta foi revisada, de um número anterior de déficit de
R$ 79 bilhões.
Dyogo reforçou que a revisão da meta mostra que ainda há um efeito de “atraso da
resposta das receitas” e que as empresas ainda entrarão no ano que vem acumulando
créditos fiscais. “O nível de atividade, embora tenhamos uma recuperação considerada
para 2018, não impacta imediatamente na arrecadação”, afirmou. “Por isso, a
arrecadação de 2018 está sendo mantida praticamente estável em comparação com
2017.”
Do lado de despesa, o ministro destacou que há a limitação por conta do teto dos
gastos e que é uma contenção natural. “A partir de 2019, estamos considerando que
haverá composição de receitas, mas ainda sem voltar aos níveis de 2011, quando a
receita era 2% acima do que temos hoje.”
Salário mínimo
Dyogo afirmou que o salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 979. “É um
resultado da aplicação da regra atual”, afirmou.
O ministro afirmou que as metas apresentadas são consistentes com o histórico de
arrecadação. “Estamos falando de reduzir despesas de 20% do PIB em 2016 para
cerca de 18% em 2020”, afirmou, reforçando que o ajuste fiscal se dará “mais pelo
corte de despesas que pelo aumento de receitas”.
Reforma da Previdência não tem gordura, mas margem de negociação, diz
Meirelles
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou que a proposta inicial da reforma da
Previdência tenha sido formulada com “gordura” e disse que as medidas propostas

“estão dentro de uma margem razoável em qualquer projeto de negociação”. “Não é
questão de cortar gordura, mas margem de negociação, que possa levar ao
cumprimento dos objetivos”, afirmou, durante entrevista coletiva no Palácio do
Planalto.
Meirelles disse ainda que, “de fato”, existem no Congresso algumas propostas de
mudanças bastante fortes que “levariam ao extremo” e fariam com que os efeitos da
reforma fossem muito postergados. “Umas das coisas que tomamos cuidado ao
analisar, são duas coisas: de um lado o impacto social das medidas e de outro lado
impacto fiscal”, comentou.
O ministro afirmou que não será preciso medidas compensatórias já que as mudanças
previstas na reforma estão dentro do razoável. “Não há necessidade, no momento, de
grandes medidas compensatórias”, reforçou.
Questionado sobre a pressão da bancada feminina para que haja uma diferenciação
da idade mínima para homens e mulheres, Meirelles disse que “não há, no momento,
incorporado na proposta mudança de idade mínima para aposentadoria de mulher e
homens”. Apesar disso, ele destacou que nas regras de transição há uma
diferenciação.
Pela proposta inicial a regra de transição afetaria mulheres a partir dos 45 anos e
homens a partir dos 50. Segundo Meirelles, essa diferença seria mantida por “um
longo período”. “Nas discussões que estão sendo feitas para o período de transição,
todas as mudanças são passíveis de acontecer”, disse, destacando que o objetivo é
chegar a uma idade mínima igual daqui há 20 anos, “de acordo com os padrões
internacionais”.
Propaganda
Meirelles comentou durante a coletiva a importância de o governo conseguir derrubar
a liminar que proibia a veiculação de propagandas da reforma da previdência e disse
que elas deverão ser retomadas a partir de segunda-feira.
Na quinta-feira, o presidente Michel Temer gravou um vídeo para as redes sociais em
defesa da reforma da Previdência. Na quarta-feira, a presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, derrubou a liminar pedida pelo Sindicato dos
Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe) atendendo
recurso da Advocacia-Geral da União (AGU). A liminar havia retirado do ar toda a
publicidade do governo sobre o tema, seja em rádio, televisão, jornal e internet.
IIF: Brasil pode crescer 3,5% em 2018 se governo conseguir aprovar
reformas
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil pode crescer 3,5% no ano que vem, caso a agenda de reformas avance,
principalmente a reforma da Previdência, afirma o Instituto Internacional de Finanças
(IIF) em relatório nesta sexta-feira, 7, com rápidos comentários sobre três países da
América Latina – Brasil, México e Argentina.
O IIF avalia que há crescente otimismo que o presidente Michel Temer vai conseguir
apoio político suficiente para aprovar a reforma da Previdência. O avanço da reforma
vai dar novo estímulo para a confiança dos investidores e consumidores no Brasil e
ainda permitir que o Banco Central prossiga cortando os juros em ritmo acelerado.
O relatório do IIF foi produzido depois que os economistas do instituto, que tem sede
em Washington e é formado pelos 500 maiores bancos do mundo, participaram de um
fórum este mês no Paraguai sobre perspectivas econômicas para América Latina e
outro em Buenos Aires, nos dias 1 e 3, respectivamente.

Meirelles diz que economia já tem uma previsibilidade sólida
10/04/2017 – Fonte: EM>com
Ao anunciar que a meta fiscal para 2018 será um déficit primário de R$ 129 bilhões
para o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central), o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou nesta sexta-feira, 7, que o valor é
menor do que o dos anos anteriores e que essa queda gradativa do déficit prevê a
geração de superávit em 2020. “Há uma queda gradativa do déficit, está havendo de
fato uma evolução extremamente positiva neste aspecto”, disse.
Segundo ele, essa redução é resultado de medidas de reequilíbrio fiscal tomadas pelo
governo, como o teto dos gastos. “Felizmente a economia já tem uma previsibilidade
sólida.”
Reajuste de servidores
Questionado se o governo do presidente Michel Temer não errou ao conceder ajuste
aos servidores assim que assumiu, Meirelles afirmou que a opção foi manter acordos
já previamente estabelecidos pelo governo anterior. “Acordos precisam ser cumpridos.
O governo Michel Temer não quis começar rompendo acordo”, disse.
Meirelles falou que “independente do mérito do acordo”, o governo da presidente
Dilma Rousseff “tinha poderes para isso”. “Agora são acordos novos que não estão
sendo feitos”, disse.

Recessão e Lava Jato elevam risco de inadimplência nos créditos do BNDES
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A crise econômica e a Lava Jato provocaram uma deterioração da carteira de crédito
do BNDES nos últimos dois anos. Em 2014, 71% das operações financeiras do banco
eram classificadas com nota “AA” ou “A”, que significam um risco muito pequeno de
calote. No ano passado, esse número caiu para 42%. Entre 2015 e 2016, as provisões
para risco de crédito do banco subiram 524%, de R$ 1,468 bilhão para R$ 9,156
bilhões.
A reavaliação da carteira foi feita após o banco verificar um aumento nos atrasos de
pagamentos, principalmente depois da deflagração da Lava Jato, em 2014. No fim de
2016, quase 60% dos financiamentos, ou R$ 196,4 bilhões, tinham notas entre “B” e
“H” – o que significa atrasos entre 15 dias a mais de 180 dias. Dois anos antes, essa
fatia era de 30%.
Nos grandes bancos comerciais, privados ou estatais, essa relação é bem diferente.
Entre os maiores nomes do setor, o Safra tem a melhor composição com 89,5% das
operações “AA” e “A” e apenas 10,5% com B ou pior. Itaú e Santander têm mais de
70% das transações com as melhores notas, enquanto Caixa, Bradesco e Banco do
Brasil operam na casa de 60% do crédito em “AA” e “A”, segundo dados declarados
ao Banco Central.
O professor de finanças do Insper, Ricardo José de Almeida, diz que a deterioração da
carteira do BNDES é esperada em um momento como o atual. “Alguns dos setores
com grande exposição têm reduzida margem de lucro. Diante da recessão, é muito
fácil cair no prejuízo, e o caixa aperta”, diz.
Almeida nota que, nessas situações, empresas passam a priorizar pagamentos. Nessa
estratégia, financiamentos de bancos públicos e impostos costumam ir para o fim da
lista de prioridades. “A cobrança de uma instituição como o BNDES é muito diferente
da feita pelos bancos comerciais, que costumam ser implacáveis”, diz. O professor

explica que uma cobrança feita por um banco público ou pela Receita Federal gera
menos risco ao patrimônio do que os débitos com empregados ou fornecedores, por
exemplo.
Conjuntura – Para o BNDES, a deterioração da qualidade das operações de crédito
em um momento de recessão é “previsível” e não chega a causar surpresa. O banco,
que financia investimentos de longo prazo, reconhece que houve “moderada queda da
qualidade de classificação da carteira” e argumenta que o fenômeno reflete “a
conjuntura da economia”. A instituição argumenta ainda que “são considerados
satisfatórios” créditos com nota entre “AA” e “C”.
“No cenário de recessão econômica, é previsível a deterioração da situação financeira
das empresas provocada por fatores como a queda do faturamento e margens de lucro
ou o aumento da relação entre endividamento e geração de caixa”, afirma a direção
do banco, em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo. “A carteira do BNDES, por
seu tamanho e abrangência, reflete a conjuntura da economia como um todo.”
A instituição explica que o ajuste e a reclassificação dos empréstimos são feitos
permanentemente. Nesse processo, a inadimplência não é o único motivo que
determina a nota de cada operação. “Esse rating é resultado da aplicação de vários
critérios de uma metodologia que leva em consideração não apenas a adimplência,
mas a avaliação acerca da saúde financeira da empresa tomadora e sua capacidade
de pagamento”, explica.
O BNDES lembra que há situações em que o cliente cumpre os compromissos
financeiros em dia, mas acaba tendo a classificação alterada para patamares entre “C”
e “H” por outros motivos. A instituição ressalta ainda que, pelos critérios internos,
“uma empresa com rating ‘C’ continua habilitada a receber crédito do BNDES”. O Banco
Central também faz a ressalva de que um empréstimo só é denominado em “atraso”
quando o pagamento está vencido há mais de 60 dias. Ou seja, a partir da nota “D”.
A instituição diz que prefere explorar todas as possibilidades de negociação antes de
executar as garantias dos clientes. “Como um banco de desenvolvimento, o BNDES
tem como principal objetivo viabilizar os projetos apoiados”, justifica.
Etanol cai em 17 Estados e no DF, sobe em 7 e não se altera em AL e AP
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 17 Estados e no
Distrito Federal, subiram em outros 7 e não se alteraram em Alagoas e no Amapá
nesta semana, a primeira da safra 2017/18 de cana-de-açúcar. No período de um mês,
as cotações do produto acumulam alta em Alagoas, Goiás e Pernambuco e
permaneceram estáveis no Amapá. Nos demais Estados, houve queda no período. Os
dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 1,64% na
semana, para R$ 2,456 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 7,94%. Na
semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Pernambuco (1,66%),
enquanto o maior recuo ocorreu em Santa Catarina (-2,32%). A maior alta mensal,
de 1,21%, também foi em Pernambuco e a maior queda foi em São Paulo (-7,95%).
No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,999 o litro, em São
Paulo, e o máximo foi de R$ 4,299 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor
preço foi de R$ 2,456 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado no
Amapá, de R$ 3,89 o litro.
Os preços do etanol hidratado voltaram a ser mais competitivos ante os da gasolina
no Estado de Mato Grosso, de acordo com dados da ANP referentes a esta semana. Lá

o preço do etanol equivale a 69,56% do valor cobrado pela gasolina – a relação é
favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%. Em São Paulo, onde o etanol
equivale a 71,02% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a R$ 2,456
por litro na semana passada. A gasolina, em R$ 3,458 por litro.
IBGE: devolução na conta de luz terá impacto forte para baixo no IPCA de
abril
10/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
A devolução de uma cobrança indevida de energia atrelada à usina nuclear de Angra
3 na conta de luz terá forte impacto para baixo na inflação de abril, disse a
coordenadora de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Eulina Nunes dos Santos.
Conforme decisão anunciada semana passada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), a conta de luz do consumidor em todo o País vai cair em até 19,5%
em abril. A conta de luz do consumidor residencial da Eletropaulo, de São Paulo, por
exemplo, cairá 12,44%. No caso da Light, do Rio de Janeiro, a queda será de 5,3%. A
Cemig, de Minas Gerais, vai cortar em 10,61% a sua tarifa de abril. A CEB, de Brasília,
terá redução de 5,92%.
Nas contas de Eulina, se a queda média nos preços de energia elétrica medidos pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) for de 10% em abril, tirará
0,33 ponto porcentual (p.p.) do indicador deste mês.
Mais cedo, o IBGE informou que o IPCA de março ficou em 0,25%. A energia elétrica
foi justamente uma das vilãs, com alta de 4,43% no mês passado, contribuindo com
0,15 (p.p.) do 0,25%.
Os principais motivos para a alta foi a introdução da “bandeira” amarela, que implica
a cobrança extra de R$ 2,00 a cada 100 quilowatts/hora (kwh) consumidos e aumentos
do PIS/Cofins em algumas regiões. Segundo Eulina, além da aplicação da bandeira
amarela em março, houve reajuste na cobrança do valor extra.
Outro preço administrado que terá impacto na inflação de abril é o gás de cozinha. No
IPCA de março, o botijão de gás ficou 1,13% mais caro, por causa do reajuste de 9,8%
no gás de cozinha anunciado pela Petrobras em 21 de março. “Isso vai continuar
fazendo afeito em abril”, disse Eulina.
Mercado reduz estimativa de inflação e de alta do PIB em 2017
10/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
Os economistas das instituições financeiras baixaram sua estimativa de inflação para
este ano e também para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).
As previsões do mercado financeiro foram coletadas pelo Banco Central na semana
passada e divulgadas nesta segunda-feira (10) por meio do relatório de mercado,
também conhecido como Focus. Mais de cem instituições financeiras foram ouvidas.
Para o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em
2017, a "inflação oficial" do país, o mercado baixou sua previsão de 4,10% para
4,09%. Foi a quinta redução seguida do indicador.
Com isso, manteve a expectativa de que a inflação deste ano ficará abaixo da meta
central, que é de 4,5%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e deve ser perseguida pelo Banco Central, que para isso eleva ou reduz a taxa
de juros (Selic) .

A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. Naquele momento, o
país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa,
que acabou se espalhando pelo mundo.
Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é considerada formalmente
cumprida quando o IPCA fica dentro do intervalo de tolerância também fixado pelo
CMN. Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima do
centro da meta. Assim, o BC terá cumprido a meta se o IPCA terminar este ano entre
3% e 6%.
No ano passado, a inflação ficou acima da meta central, mas dentro do intervalo
definido pelo CMN. Já em 2015, a meta foi descumprida pelo BC - naquele ano, a
inflação superou a barreira dos 10%.
Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação recuou de 4,50% para
4,46%. O índice está um pouco abaixo da meta central de inflação para o período
(4,5%) e também do teto de 6% fixado para o ano que vem.
Produto Interno Bruto
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro baixou sua
estimativa de crescimento de 0,47% para 0,41%.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da
nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia
brasileira.
Em 2016, o PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido e confirmou a pior recessão
da história do país, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Para 2018, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua estimativa de
expansão do PIB estável em 2,50%.
Taxa de juros
Na semana passada, o mercado financeiro baixou sua previsão para a taxa básica de
juros da economia, a Selic, de 8,75% para 8,5% ao ano no fechamento de 2017 - ou
seja, passou a projetar um corte maior de juros neste ano. Atualmente, a Selic está
em 12,25% ao ano.
Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos para a taxa
Selic continuou em 8,5% ao ano. Com isso, estimaram que os juros ficarão estáveis
no ano que vem.
A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões
inflacionárias. A instituição tem de calibrar os juros para atingir índices prédeterminados pelo sistema de metas de inflação brasileiro.
As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir
para o controle dos preços. Entretanto, também prejudicam a economia e geram
desemprego.
Câmbio, balança e investimentos
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a
taxa de câmbio no fim de 2017 caiu de R$ 3,25 para R$ 3,23. Para o fechamento de
2018, a previsão dos economistas para o dólar recuou de R$ 3,40 para R$ 3,37.
A projeção do relatório Focus para o resultado da balança comercial (resultado do total
de exportações menos as importações) em 2017 subiu de US$ 50 bilhões para US$

50,9 bilhões de resultado positivo. Para o próximo ano, a estimativa dos especialistas
do mercado para o superávit avançou de US$ 41,9 bilhões para US$ 42,5 bilhões.
A projeção do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil
em 2017 ficou estável em US$ 75 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas recuou
de US$ 74,5 bilhões para US$ 74 bilhões.
Relação de empresas com fisco piora, diz consultoria
10/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Metade dos executivos consultados no Brasil afirmam relação com agentes do fisco
recrudesceu
A maioria (60%) dos executivos afirma que autoridades responsáveis por recolher
tributos estão mais agressivas e relutantes a chegar a acordos do que há três anos,
aponta a KPMG, que fez um estudo global sobre o tema.
No Brasil, a porcentagem de diretores que dizem que a relação entre companhias e
fiscais de tributos recrudesceu é menor, de 50%.
A diferença acontece porque, no país, a litigiosidade já é alta faz tempo, segundo
Marcos Matsunaga, sócio da KPMG e especialista na área.
"O que nos surpreende na pesquisa é que as empresas brasileiras têm um contecioso
mais estruturado que as de outros países para se relacionar com auditores de impostos
mais agressivos", afirma.
Na média global, 20% das companhias têm um departamento específico para lidar
com auditorias e disputas relacionadas a tributos.
Os órgãos arrecadatórios de diferentes países passaram a trocar informações com
mais intensidade, segundo Tércio Chiavassa, sócio do Pinheiro Neto.
"Os governos, hoje, conversam entre eles para tentar entender qual o destino do lucro
das empresas, para que eles possam tributar."
À medida em que essa troca de dados ocorre, há uma tendência de aumento de
alíquotas, aponta a KPMG.
No Brasil, a relação entre as autoridades tributárias e as empresas poderá ficar ainda
mais difícil por causa da crise fiscal, diz Chiavassa.

