
 

 

11 DE ABRIL DE 2017 

Terça-feira 

 TERMINA FASE DE DEBATES DA REFORMA TRABALHISTA COM FÓRUNS EM 

ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS 

 REFORMA TRABALHISTA TRARÁ MUDANÇAS EM 100 PONTOS DA CLT, DIZ RELATOR 

 TERCEIRIZAÇÃO BENEFICIA AS PEQUENAS EMPRESAS 

 MEDIDA QUE ALTERA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO SERÁ DEBATIDA NA 

QUARTA-FEIRA 

 TECNOLOGIA É A PRINCIPAL CAUSA DE QUEDA DE SALÁRIOS, DIZ FMI 

 ARTIGO: VALORIZAR A NEGOCIAÇÃO - O MUNDO AVANÇOU, MAS A LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA FICOU PARADA NO TEMPO 

 EM EVENTO, TEMER ENALTECE 'DIÁLOGO ENTRE EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES' 

 EXPORTAÇÕES CRESCEM 22% NA PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL 

 CAPTAÇÕES DE EMPRESAS SOBEM 139% EM 2017 

 INDÚSTRIA CRESCE EM NOVE DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS PELO IBGE 

 INDÚSTRIA DE FUNDOS TEM MAIOR CAPTAÇÃO LÍQUIDA PARA UM 1º TRI, DIZ 

ANBIMA 

 OTIMISMO DO EMPRESÁRIO VOLTA A CAIR NO 1º TRIMESTRE, MOSTRA PESQUISA 

 INDÚSTRIA DE BIODIESEL AUMENTA VENDAS EM 18%, MAS A PREÇO MENOR 

 JUSTIÇA LIVRA INDÚSTRIA DE PAGAR PARTE DE INDENIZAÇÕES A ELÉTRICAS 

 BRASIL DEVE USAR MELHOR MECANISMOS DA OMC PARA DERRUBAR BARREIRAS ÀS 

EXPORTAÇÕES, AVALIA CNI 

 AGENDA ECONÔMICA E COMERCIAL MERCOSUL 

 MERCOSUL E UE QUEREM ACORDO COMERCIAL ANUNCIADO EM DEZEMBRO, DIZ 

MINISTRO 

 A NOVA REVOLUÇÃO DO AÇO 

 JUROS DO CHEQUE ESPECIAL FICAM ESTÁVEIS EM ABRIL 

 DÓLAR CAI FRENTE AO REAL, COM MOVIMENTO DE VENDA DE EXPORTADORES 

 INFLAÇÃO CAI EM QUATRO DAS SETE CAPITAIS PESQUISADAS NO INÍCIO DE ABRIL 
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 BOSCH E DAIMLER ESTÃO TRABALHANDO JUNTAS EM UM SISTEMA TOTALMENTE 

AUTOMATIZADO E SEM MOTORISTA 

 TOYOTA VAI INVESTIR US$1,33 BI EM FÁBRICA NOS EUA 

 BWM SÉRIE 5 RECEBE NOVOS RECURSOS SEMIAUTÔNOMOS 

 NISSAN VERSA CHEGA A 100 MIL UNIDADES VENDIDAS NO PAÍS 

 VOLKSWAGEN DOBRA AS EXPORTAÇÕES NO TRIMESTRE 

 COM MENOS DE 100 MIL VEÍCULOS POR ANO, TESLA SUPERA GM E VIRA A MAIOR 

MONTADORA DOS EUA 

 VARIAÇÃO DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL CHEGA A R$ 0,58 EM CURITIBA 

 GOVERNO DEVE PERSEGUIR INFLAÇÃO MAIS BAIXA EM 2019 

 VENDAS DE CIMENTO NO MERCADO INTERNO CAEM 8% NO 1º TRIMESTRE 

 CONTA DE LUZ FICA MAIS CARA, MAS CULPA NÃO É SÓ DA FALTA DE CHUVA 

 LIMINAR SUSPENDE PARCIALMENTE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES ÀS 

TRANSMISSORAS 

 RENAN DARÁ PALESTRA SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA FORÇA SINDICAL 

 ARTIGO: MOMENTO DE REFORMAS 

 EDITORIAL: A REFORMA E O MÍNIMO 

 SECRETÁRIO APOSTA EM BENEFÍCIO DA REFORMA PARA GERAÇÕES FUTURAS 

 TEMER REÚNE BASE ALIADA PARA DISCUTIR APOIO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 TEMER DIZ QUE CONGRESSO É “SENHOR DO PROCESSO” NA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 PLACAR MOSTRA 273 VOTOS CONTRÁRIOS E 100 A FAVOR DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 EQUIPE ECONÔMICA ELEVA O TOM AO SAIR EM DEFESA DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 MERCADO DÁ REFORMA COMO CERTA, MAS APROVAÇÃO NÃO SERÁ FÁCIL, DIZ 

MARCOS PEREIRA 

 PADILHA NEGA QUE RELATÓRIO SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTEJA FECHADO 

 PREVIDÊNCIA DEVE TER MESMA TRANSIÇÃO PARA TODOS E PEDÁGIO REDUZIDO A 

30% 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO VAI PREJUDICAR O TRABALHADOR DE MENOR 

RENDA, DIZ MEIRELLES 

 ALTERNATIVA É REFORMA COMBINAR IDADE MÍNIMA ESCALONADA COM PEDÁGIO, 

DIZ LÍDER 

 ARTHUR MAIA DIZ AO PR QUE GOVERNO IRÁ PRESERVAR EMENDAS 

PARLAMENTARES 

 ‘HÁ ESPAÇO DE INTERLOCUÇÃO COM DEPUTADOS CONTRÁRIOS À REFORMA’, DIZ 

DYOGO 
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 MARUN: GOVERNO AINDA FECHA DETALHES DA REGRA DE TRANSIÇÃO NA 

PREVIDÊNCIA 

 PARA MARUN, MUDANÇAS NO TEXTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SÃO VIÁVEIS 

 REDUÇÃO NA IDADE MÍNIMA PARA MULHERES POBRES É TRUNFO PARA APROVAR 

REFORMA 

 CAETANO: REFORMA NÃO ACABA COM DÉFICIT, MAS BUSCA TRAJETÓRIA MAIS 

CONTROLADA 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BACEN  

 

Termina fase de debates da reforma trabalhista com fóruns em assembleias 
legislativas 

11/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

 
 
A comissão especial da reforma trabalhista (PL 6787/16) terminou nesta segunda-

feira (10) a fase de debates com três fóruns nas assembleias legislativas de São Paulo, 
Bahia e Santa Catarina. 
 

CÂMBIO 

EM 11/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,146 3,146 

Euro 3,339 3,340 
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Em São Paulo, representantes de empresários defenderam a necessidade das 
mudanças na legislação. 
 

Para a diretora-executiva Jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Luciana Freire, a reforma moderniza a legislação trabalhista. “Trabalhador não 

é hipossuficiente, é forte. Temos de adequar a legislação aos tempos de hoje.” 
 

Ela defendeu que o acordado prevaleça sobre o legislado sempre, com exceção dos 
direitos previstos na Constituição. A proposta estabelece a prevalência para 13 pontos 
específicos, entre eles plano de cargos e salários e parcelamento de férias em até três 

vezes (confira quadro ao lado). 
 

O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis estadual, Márcio 
Shimomoto, disse que não existe mais a questão do trabalhador hipossuficiente. “Se 
pudermos conversar e chegar em um acordo é muito melhor que ter uma interferência 

estatal na relação”, afirmou. 
 

Justiça doente 
Luciana Freire também afirmou que a Justiça do Trabalho está “doente” pela 
quantidade de novos processos a cada ano, cerca de 3 milhões. “Tudo no Brasil é 

levado na Justiça porque não é reconhecida a palavra dos sindicatos dos 
trabalhadores”, disse. 

 
A coordenadora Institucional da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marília de 
Castro, também reclamou do ativismo da justiça trabalhista. “Muitas vezes o 

empresário cumpre as obrigações, mas vai ser surpreendido por uma súmula. Isso 
gera insegurança jurídica”, disse. 

 
Fim da contribuição sindical 
O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, criticou a 

possibilidade do fim da contribuição sindical, como foi sugerido pelo relator da reforma, 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). 

 
“Como podemos acreditar em um aprimoramento da estrutura trabalhista, valorizando 
as negociações e tirando o oxigênio de quem vai negociar?” Patah também sugeriu 

baixar o corte para representante de trabalhadores nas empresas em relação ao 
mínimo de 200 empregados, como está na proposta do Executivo. “Nós do comércio 

vamos ter poucas empresas que terão esse instrumento.” 
 
Outro lado 

Em Salvador, a Comissão Especial da Reforma Trabalhista ouviu hoje apenas 
expositores contrários à proposta, entre líderes sindicais e integrantes da Justiça do 

Trabalho. 
 

O presidente da Central Única dos Trabalhadores na Bahia, Cedro Silva, disse estar 
preocupado com a forma como a discussão está sendo feita, com muitos deputados 
representando os interesses das empresas. 

 
“Poucos ouvem os trabalhadores, a parte mais fraca dessa relação. O País precisa de 

empregos e de empresas fortes, mas não haverá empresas fortes com uma classe 
trabalhadora enfraquecida. É preciso buscar o equilíbrio”, disse. 
 

Para o representante da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil na 
Bahia, Augusto Vasconcelos, a proposta está se afastando da solução de problemas 

do País, com maior justiça social e igualdade de direitos. “É preciso que os 
trabalhadores também participem do processo, e que a Câmara nos represente, 
precisamos disputar espaço nas eleições e entrar nesse debate”, disse. 

 



Prazos de prescriação 
A presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª Região, Rosemeire 
Lopes Fernandes, ressaltou o compromisso com a lei trabalhista, que é regular uma 

relação desigual, como o direito do consumidor. Ela criticou a redução drástica dos 
prazos de prescrição, que do ponto de vista dos juízes seria a pior mudança. 

 
“Não é a Justiça do Trabalho que está tendenciosa, ela restaura situações de lesão que 

ocorreram nas relações de trabalho. Por melhor que seja a sentença ela não trará o 
tempo perdido, a saúde perdida, a vida do trabalhador”, disse. 
 

Para o Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no estado, Alberto Balazeiro, 
a preocupação dos procuradores está nos moldes de como a reforma está sendo feita, 

sem conhecimento do dia-a-dia dos problemas da área. 
 
Ele destacou o que chamou de "argumento falacioso" de que a reforma resolveria o 

volume de ações na Justiça do Trabalho. “Quase metade, 46,9% dos processos na 
Justiça do Trabalho, são sobre verba rescisória; como você vai fazer para resolver 

isso? Extinguir a multa rescisória ou o FGTS? Sequer a reforma toca nisso”, disse. 
Relatório 
 

Rogério Marinho deverá apresentar seu relatório nesta quarta-feira (12).  Ao todo, o 
projeto recebeu 842 emendas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer aprovar o 

texto na próxima semana. Além dos fóruns desta segunda-feira, outros cinco 
encontros já ocorreram em Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Belo 
Horizonte (MG) e Fortaleza (CE). 

 
 Íntegra da proposta: 

 PL-6787/2016 
 

Reforma trabalhista trará mudanças em 100 pontos da CLT, diz relator 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O relatório sobre a reforma trabalhista, do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que 
deve ser apresentado na quarta-feira, 12, mexerá em 100 pontos da septuagenária 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). “É uma modernização da legislação 

trabalhista que estamos fazendo”, afirmou o deputado.  
 

O projeto dá força de lei aos acordos coletivos negociados entre empresas e 
trabalhadores em vários pontos. Entre eles, permite que sindicatos e empresas 
negociem jornadas de até 12 horas diárias, desde que respeitado o limite de até 48 

horas por semana (contabilizando horas extras). O projeto propõe ainda que patrões 
e empregados negociem o trabalho remoto (fora do ambiente da empresa), 

remuneração por produtividade e registro de ponto.  
 

O relator afirmou também que vai manter no relatório a regulamentação do trabalho 
intermitente – que permite jornadas inferiores a 44 horas semanais – e o fim da 
obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical.  

 
Marinho disse que o relatório também vai contemplar ao menos duas salvaguardas ao 

trabalho terceirizado que não constavam do projeto aprovado pela Câmara e 
sancionado pelo presidente Michel Temer.  
 

 
Uma das proteções que serão colocadas é restringir que empresas demitam seus 

funcionários e os recontratem na sequência como terceirizados. A proibição valerá por 
18 meses. “Isso afasta qualquer acusação de que a terceirização poderia servir para 
uma mera troca de modelos de contratação”, diz Marinho.  
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A outra salvaguarda deve garantir aos terceirizados os mesmos serviços de 
alimentação, transporte, segurança e atendimento médico dos contratados 
diretamente.  

 
Em seu parecer, Marinho pretende incluir uma série de mudanças na CLT relacionadas 

aos direitos das mulheres. Uma delas é permitir que grávidas e lactantes possam 
trabalhar em locais insalubres, desde que apresentem um atestado médico. Hoje, isso 

é proibido hoje pela legislação trabalhista. “Se não fizermos isso, não vai ter mais 
mulher trabalhando nos hospitais”, exemplificou.  
 

Marinho também vai propor a exclusão do artigo da CLT que diz que mulheres não 
podem entrar com ações trabalhistas sem autorização do marido e o que proíbe 

mulheres acima de 50 anos de parcelar as férias.  
 
Críticas  

Para a oposição, as mudanças que serão propostas por Marinho poderão prejudicar o 
trabalhador. “Mexer em 100 pontos da CLT é simplesmente propor a revogação da 

CLT. Isso é inaceitável em uma conjuntura como essa, em um momento de forte 
desemprego, quando o trabalhador está em fragilidade maior”, criticou o deputado 
Luiz Sérgio (PT-RJ).  

 
Mudanças que precisam passar pelo Congresso  

 
Acordo coletivo com força de lei  
Regra poderá ser aplicada em 12 casos específicos: 

  
1. Parcelamento do gozo das férias anuais em até três vezes, com pagamento 

proporcional, desde que um dos períodos corresponda a pelo menos duas semanas de 
trabalho ininterruptas.  
2. Jornadas de trabalho diferentes de 8 horas por dia, desde que respeite limites de 

12 horas em um dia, 44 horas por semana (ou 48 horas, com horas extras) e 220 
horas mensais.  

3. Parcelar o pagamento da PLR.  
4. Regulamentar as horas extras nos casos em que o empregado se desloca usando 
transporte da empresa.  

5. Intervalo de almoço, respeitando mínimo de 30 minutos.  
6. Ingresso no PSE.  

7. Dispor da ultratividade.  
8. Horas que excederem a jornada normal poderão ser convertidas em banco de horas 
com acréscimo de no mínimo 50%.  

9. Trabalho remoto.  
10. Remuneração por produtividade.  

11. Registro da jornada de trabalho.  
12. Plano de cargos e salários.  

 
Contrato temporário de trabalho  
A proposta estabelece um período de 120 dias, prorrogável uma vez por igual prazo. 

Se esse máximo for excedido, o contrato passa a ser por tempo indeterminado. Hoje, 
são permitidos contratos por 90 dias.  

 
Contrato de jornada parcial de trabalho  
O texto substitui a modalidade atual de até 25 horas semanais sem hora extra por 

outras duas opções. Uma delas é a de contrato de até 30 horas semanais, sem horas 
extras. Outra é fixar até 26 horas semanais, com até 6 horas extras, pagas com 

acréscimo de 50% sobre a hora normal. A medida ainda vai estabelecer férias de 30 
dias para todos. Hoje, os contratos parciais dão só 18 dias. 
 

 



Terceirização beneficia as pequenas empresas 

11/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Construção civil é um setor em que é comum as grandes empreiteiras 
contratarem empresas terceirizadas. 

 
Aprovada no mês passado no país, a terceirização, que dividiu opiniões e confrontou 

empresários e funcionários, deve beneficiar micro e pequenas empresas que prestam 
serviços para companhias de grande porte. 
 

Essa modalidade sempre existiu no Brasil, mas com empresários atuando no limite da 
legalidade. Agora, a aprovação do antigo projeto de lei 4.302/98 permite, até de forma 

irrestrita, a contratação de empresas que prestam serviços terceirizados. 
 
A GV Serviços prevê que poderá crescer até 30% neste ano com a nova legislação 

para o setor terceirizado, de acordo com o sócio proprietário, Enio Gama. 
 

O empresário destaca que, antes da regulamentação, os gastos de impostos oneravam 
as receitas das terceirizadas, mas com menos custos será possível agora contratar 
mais funcionários. A empresa já chegou a ter 30 empregados trabalhando com 

serviços de instalações de acabamentos, mas hoje tem apenas quatro. 
 

Enio afirma também que para os patrões terceirizados a medida vai facilitar a 
eliminação do processo de recrutamento e seleção, que gasta tempo e dinheiro das 
construtoras civis, ramo em que a CV Serviços atuava. “A companhia que for 

terceirizar agora passa a ter menos trabalho nessa captação de mão de obra, 
simplesmente trocando quem não tem esse perfil”, aponta. 

 
Regras claras 
O consultor Carlos Eduardo Oshiro explica que a terceirização é uma prática comum 

em todos os setores da economia, porém não eram claras as leis para regulamentar 
esse processo. 

 
Para ele, um ponto crucial da regulamentação da atividade é que agora se cria um 
certo temor nos trabalhadores que acreditam que vão perder mais vagas função e a 

estabilidade de ter relações empregatícias com a empresa patronal onde irão atuar. 
 

Por outro lado, Oshiro chamou atenção para a possibilidade de que a relação do 
funcionário com a empresa terceirizada possa gerar descomprometimento, porque o 
colaborador passa a não ter ligação empregatícia com a empresa patronal. 

 
No regime terceirizado, os custos para manter um funcionário são quase os mesmos 

do regime normal, sendo que a diferença é que a corporação transfere a 
responsabilidade trabalhista para outra companhia terceirizada. “Existem os dois lados 

da moeda, porque também pode haver um certo descompromisso do trabalhador”, 
diz. 
 

A tendência no mundo é a oferta de emprego cair com o avanço da tecnologia, que 
proporciona a diminuição dos custos. Por esse motivo, Oshiro orienta que o empregado 

tem que buscar diferenciais de qualificação no mercado.  
 
Aquele que não tiver diferencial, a empresa poderá até escolher, mas ele perderá o 

prestígio dentro da empresa, a ponto de ser demitido a qualquer momento. “Esse 
momento é importante para se capacitar mais, buscar diferenciais, para aumentar as 

chances de empregabilidade”, completa o consultor. 
 
 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/terceirizacao-beneficia-pequenas-empresas/


Regulamentação é uma vantagem 
O proprietário da construtora Arruda Guimarães, Robério Arruda, comemora a 
regulamentação. Para ele, agora, os patrões de terceirizadas terão liberdade de fazer 

contratações sem estar diretamente ligados às empresas patronais, além de facilitar 
a atividade até de pessoas que possuem pequena empresa, mas estavam na 

ilegalidade. “Vai ser melhor, porque poderemos colocar as pessoas para trabalharem 
sem correr risco de estar fora da lei”, ressalta. 

 
Robério enaltece também que agora, se o trabalhador está ligado à empresa 
terceirizada, ele irá realizar o mesmo serviço que fazia antes em diversas outras 

companhias sem risco de ser demitido, porque as patronais irão contratar as equipes 
já formadas e especializadas em um determinado setor de atuação. 

 
“É melhor para todo mundo. Para o funcionário que vai trabalhar em uma empresa 
que só faz determinada atividade e vai estar empregado com tranquilidade, sem 

precisar estar pulando de empresa em empresa”, argumenta. 
 

A empresa amazonense terceirizada Fam da Amazônia, que atua em todo o Brasil com 
instalação de condicionadores de ar industriais, emprega 50 funcionárias apenas em 
Manaus. 

 
O proprietário João Vanzin chama atenção para o fato de que a regulamentação vai 

tirar as empresas do ramo de qualquer risco de ilegalidade, além de ser vantajoso 
porque melhora a atuação dos trabalhadores em tarefas que precisam ser executadas 
por pessoas com qualificações. 

 

Medida que altera o Programa de Proteção ao Emprego será debatida na 
quarta-feira 

11/04/2017 – Fonte: Senado Notícias 
 

MPV 761/2016  
 

A comissão mista da Medida Provisória (MPV) 761/2016, que instituiu o Programa 
Seguro-Emprego (PSE), antigo Programa de Proteção ao Emprego (PPE), e prorroga o 
seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2018, realiza audiência pública na 

quarta-feira (12) para debater a matéria.  O relatório da comissão deve ser 
apresentado no dia 19 de abril. 

 
Entre as principais mudanças contidas no PSE em relação ao PPE, estão a inclusão das 
microempresas e empresas de pequeno porte na prioridade de adesão ao programa; 

a previsão de auxílio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) às micro e pequenas empresas; e a definição do Indicador Líquido de 

Emprego (ILE), que serve de referência para demonstrar a dificuldade econômico-
financeira da empresa, em ato do Poder Executivo. 

 
Foram convidados para discutir a medida o gerente da Unidade de Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Bruno Quick; o especialista em políticas e 

indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Ernesto Kieckbusch; o 
assessor técnico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Alexandre Ferraz; o 

presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Antonio Carlos Botelho Megale; e Tiago Oliveira do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

 
Representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social, da Força Sindical e da 

União Geral dos Trabalhadores (UGT) também estão convidados para a audiência. 
O senador Armando Monteiro (PTB-PE) é o relator da medida provisória. A comissão 
mista se reúne às 14h30 na sala 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do 
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Senado. A audiência será interativa, é possível acompanhar a transmissão ao vivo em 
http://senado.leg.br/ecidadania. 
 

 

Tecnologia é a principal causa de queda de salários, diz FMI 

11/04/2017 – Fonte: O Globo 
 

 
 
O avanço da tecnologia é a maior razão pela qual os trabalhadores estão ganhando 

uma fatia cada vez menor do bolo de renda, de acordo com um novo estudo do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).  

 
A porção da renda nacional que fica com os trabalhadores caiu em 29 das 50 maiores 
economias do mundo entre 1991 e 2014, mostra o estudo divulgado nesta segunda-

feira.  
 

A análise sugere que “tecnologia é o maior contribuinte para a mudança na 
participação do trabalho na grande maioria dos países”, afirma o estudo. 
 

O segundo principal componente da renda é o capital. Quando os salários crescem 
mais lentamente do que a produtividade, a participação do trabalho na receita cai, 

enquanto os donos do capital registram ganhos em um ritmo mais alto. 
 
Isso geralmente piora a desigualdade de renda porque o capital tende a ficar 

concentrado nas mãos de alguns poucos, sustenta o FMI em seu blog. 
 

Essa descoberta do Fundo é significativa porque economistas têm debatido quem deve 
ser culpado por décadas de crescimento lento nos salários. 
 

O presidente americano, Donald Trump, culpou o comércio com países como China e 
México por prejudicar trabalhadores americanos e esvaziar o setor de produção do 

país. O estudo do FMI sugere que a tecnologia é um motivador maior. 
 
Cerca de metade da queda nas participações nacionais do trabalho na renda pode ser 

ligada ao impacto da tecnologia, afirma a pesquisa, que é parte do “World Economic 
Outlook”. 

 
O relatório completo, incluindo as previsões do Fundo para o crescimento global, será 
divulgado no dia 18 deste mês, em Washington. 

 
A pesquisa observa que o rápido avanço da tecnologia de informação e comunicação 

acelerou a automação de tarefas de rotina. 
 

A integração econômica global também teve seu papel nesse recuo do trabalho na 
renda, diz o Fundo. O impacto das mudanças em políticas e instituições parece ser 
limitado, embora seja difícil dizer quanto da queda tem a ver com o declínio dos 

sindicatos, segundo o FMI. 
 

O FMI já alertara antes para a ameaça representada pelo crescente uso de robôs. Um 
relatório de economistas do Fundo divulgado em setembro destacava as prováveis 
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“profundas implicações negativas” para a distribuição de renda que a automação cada 
vez maior poderia causar. 
 

Eles também projetaram um cenário extremo, de singularidade, “no qual o capital 
toma conta da economia inteira, excluindo o trabalho”. 

 

ARTIGO: Valorizar a negociação - o mundo avançou, mas a legislação 
trabalhista ficou parada no tempo 

11/04/2017 – Fonte: CNI 
 

Em artigo publicado no jornal O Globo, o presidente da CNI, Robson Braga de 
Aandrade, diz que a modernização das leis trabalhistas deve privilegiar o 

acordo coletivo, a segurança jurídica, o aumento da produtividade, a redução 
de custos e a ampliação da competitividade 
 

 
 

A proposta de modernização da legislação trabalhista encaminhada pelo governo ao 
Congresso Nacional tem, como principal mérito, o de firmar uma importante premissa: 
valorizar a negociação coletiva. De forma acertada, ela determina que os ajustes 

negociados livremente entre patrões e empregados tenham força de lei, trazendo para 
a legislação o que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em abril de 2015. 

 
A valorização da negociação permite que empresas e trabalhadores possam, em 
comum acordo, estabelecer condições de trabalho específicas por um determinado 

tempo e em certas circunstâncias, atendendo aos legítimos interesses de ambas as 
partes.  

 
Isso traz mais dinamismo às relações trabalhistas, medida fundamental para o Brasil 

sair da pior recessão de sua história, ter mais competitividade no mercado global, 
deixar no passado o vergonhoso recorde de desemprego e voltar a criar postos de 
trabalho. 

 
Além disso, a valorização da negociação incentiva o diálogo. Hoje, a aplicação 

excessivamente inflexível da legislação trabalhista estimula os conflitos. Tanto que 
existem mais de nove milhões de ações tramitando na Justiça do Trabalho em todo o 
país, atravancando o funcionamento adequado dos fóruns.  

 
Temos um processo trabalhista para cada cinco trabalhadores com carteira assinada. 

O principal prejuízo é o enorme desestímulo às contratações e ao crescimento da 
economia. Essa situação é insustentável. 
 

Em nenhum momento, a proposta que o governo vem discutindo com o Congresso e 
com sindicatos de patrões e empregados revoga direitos dos trabalhadores, que estão 

firmemente estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Não se mexe em férias, 
13º salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), duração da jornada ou 
algo do gênero. É compreensível que reformas gerem dúvidas, mas os trabalhadores 

não têm o que temer. 
 

Aliás, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) já demonstrou que os 
brasileiros entenderam que as mudanças são necessárias e as aceitam. De acordo com 
os resultados da sondagem, quase três quartos dos brasileiros concordam com o 
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estabelecimento de uma maior liberdade no horário de trabalho (73% dos 
entrevistados), por exemplo, e com outras medidas de flexibilização da legislação 
trabalhista. A ideia de trabalhar mais horas por dia em troca de mais folgas teve a 

adesão de 67%. 
 

A modernização das leis trabalhistas deve privilegiar o acordo coletivo, a segurança 
jurídica, o aumento da produtividade, a redução de custos e a ampliação da 

competitividade. É sempre preciso ter em mente os profundos avanços tecnológicos, 
que modificaram o modo como as economias se organizam e como as atividades são 
exercidas. O mundo avançou, mas a regulamentação do trabalho ficou estagnada no 

tempo. Está arcaica. 
 

Modernizar a legislação trabalhista é imperativo. Essa reforma, que não pode ser mais 
adiada, ao mesmo tempo cria condições para a volta do crescimento econômico no 
Brasil e do emprego, e possibilita proteção e segurança tanto para as empresas como 

para os trabalhadores. Não podemos, portanto, perder mais essa oportunidade de 
retomar o caminho do pleno desenvolvimento. 

 
(Roberto Braga de Andrade- presidente da CNI). 
 

Em evento, Temer enaltece 'diálogo entre empresários e trabalhadores' 

11/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer enalteceu repetidamente o 
"diálogo entre patrões e trabalhadores", que, segundo ele, levou à lei que permitirá 

ampliar a terceirização do trabalho no país.  
 

"Na modernização trabalhista, você sabe que houve diálogo entre empresários e 
trabalhadores", disse o presidente nesta segunda-feira (10), em jantar que o 
homenageou no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.  

 
Juros em queda, inflação quase abaixo da meta, superávit comercial e o avanço de 

reformas "há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis".  
 
A plateia de Temer contou com o ministro Gilberto Kassab, o presidente da Fiesp, 

Paulo Skaf, e o vice-governador de São Paulo, Márcio França —que representou 
Geraldo Alckmin, antes confirmado para discursar, mas ausente "por motivos 

pessoais", segundo seu correligionário.  
 
"As notícias boas, amigos, continuam chegando", disse Temer a convidados que, como 

ele, eram em boa parte descendentes de libaneses.  
 

O presidente não comentou as concessões que já assumiu que irão acontecer para 
passar a reforma da Previdência no Congresso, hoje resistente ao projeto proposto 

pela equipe econômica do governo.  
 
Temer comemorou ainda a revisão para cima da nota de crédito da Petrobras pela 

agência de classificação de risco Moody's, anunciada horas antes.  
 

"Há um ano e meio, falar da Petrobras era quase palavra feia. Hoje, quem aplicou na 
Petrobras dez meses atrás teve lucro de 145%", disse.  
 

A reforma previdenciária também foi destaque em seu discurso de 25 minutos. O 
"duplo objetivo", segundo Temer, era "adaptar" o país "à realidade demográfica, 

salvando-o da falência", e "naturalmente combater privilégios".  
 
Temer não quis falar à imprensa após o evento. Do lado de fora, um grupo pró-

Palestina promovia o "Rolezinho no Jantar do Golpista".  
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O protesto reuniu cerca de 50 pessoas que criticavam não só as reformas da atual 
gestão, mas "laços sionistas" mantidos com Israel —como a indicação do israelense 
Ilan Goldfajn, ex-economista-chefe do Itaú, para comandar o Banco Central.  

 
"Como árabe, a gente sente vergonha deste jantar, do público árabe lidando com um 

golpista", afirmou Hasan Zarif, 43, sob olhar de PMs destacados para isolar os 
manifestantes da entrada do clube.  

 

Exportações crescem 22% na primeira semana de abril 

11/04/2017 – Fonte: MDIC 

 
Vendas externas superaram importações em US$ 1,596 bilhão 

 
Com cinco dias úteis, a primeira semana de abril teve superávit de US$ 1,596 bilhão, 
resultado de exportações no valor de US$ 4,688 bilhões e importações de US$ 3,092 

bilhões. No ano, as exportações somam US$ 55,151 bilhões e as importações, US$ 
39,137 bilhões, com saldo positivo de US$ 16,014 bilhões. 

 
Nas exportações, se compararmos as médias da primeira semana (US$ 937,7 milhões) 
com a que foi registrada em abril do ano passado (US$ 768,6 milhões), houve 

crescimento de 22%, em razão do aumento nas vendas das três categorias de 
produtos: semimanufaturados (+32%; por conta de açúcar em bruto, ouro em formas 

semimanufaturadas, óleo de soja em bruto, ferro-ligas, couros e peles), 
manufaturados (+28,6%; em função de automóveis de passageiros, veículos de carga, 
hidrocarbonetos e derivados halogenados, açúcar refinado, óxidos e hidróxidos de 

alumínio) e básicos (+14,9%; influenciadas, principalmente, por soja em grãos, 
minério de ferro, carne suína, bovinos vivos, tripas e buchos de animais, minério de 

alumínio). 
 
Em relação a março de 2017, houve crescimento de 7,4%, em virtude do aumento 

nas vendas das três categorias de produtos: semimanufaturados (+17,5%), 
manufaturados (+11%) e básicos (+2,1%). 

 
Nas importações, a média diária da primeira semana de abril (US$ 618,5 milhões), 
ficou 17,7% acima da média de abril de 2016 (US$ 525,5 milhões). Neste comparativo, 

cresceram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes (+55,7%), 
borracha e suas obras (+44,7%), equipamentos eletroeletrônicos (+43,7%), plásticos 

e obras (+32,3%), siderúrgicos (+25,6%). Ana comparação com março último, houve 
crescimento nas importações de 9,9%, pelos aumentos em combustíveis e 
lubrificantes (+39,4%), borracha e obras (+30,2%), plásticos e obras (+19,1%), 

equipamentos eletroeletrônicos (+15,5%), veículos automóveis e partes (+14,5%). 
 

Captações de empresas sobem 139% em 2017 

11/04/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A perspectiva de uma taxa de juros mais baixa e a possível retomada do crescimento 
fizeram com que as empresas brasileiras conseguissem levantar mais recursos no 

mercado de capitais neste início de ano. O total de emissões (de ações ou títulos de 
dívida) somou R$ 52,2 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento de 139% na 

comparação com igual período de 2016, segundo dados divulgados ontem pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).  
 

Só no caso do mercado de ações, o crescimento foi de quase nove vezes, chegando a 
R$ 7,2 bilhões, ante operações que somaram apenas R$ 800 milhões no primeiro 

trimestre do ano passado. "Acredito que foi um excelente início do ano. Os juros em 
queda, o controle da inflação e a perspectiva de crescimento mostram que a renda 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2430-exportacoes-crescem-22-na-primeira-semana-de-abril
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=captacoes-empresas-sobem-139-em-2017&secao=economia-negocios-financas


variável pode ter um grande impulso em relação aos últimos anos, que foram muito 
mornos", avaliou José Eduardo Laloni, diretor de mercados de capitais da Anbima.  
 

No início de 2017, a Movida e os laboratórios Hermes Pardini fizeram suas aberturas 
de capital (IPO, na sigla em inglês); e a CCR e a Lojas Americanas fizeram emissões 

subsequentes de ações (follow on), que juntas totalizaram R$ 7,2 bilhões. Devem ser 
concluídos nos próximos dias o IPO da Azul (a previsão é que o resultado saia nesta 

segunda, após o fechamento dos mercados) e o follow on da Log e Alupar, além da 
conclusão da operação do Santander Brasil.  
 

Nas operações de renda fixa no exterior, a alta foi de 478%, chegando a R$ 31,6 
bilhões. Laloni lembrou que, além dos grandes emissores frequentes, como a Vale e o 

Tesouro Nacional, o mercado esteve aberto para empresas grandes como Fibria, 
Suzano e Raízen.  
 

Já no mercado de renda fixa doméstico, o volume total chegou a R$ 12,6 bilhões, um 
recuo de 4,2%. Esse volume ficou concentrado nas operações com incentivo fiscal 

(isenção do IR para pessoa física), como as debêntures incentivas e os Certificados de 
Recebíveis Agrícolas e Imobiliários (CRAs e CRIs).  
 

Laloni vê uma maior demanda por essas operações a partir da concretização da queda 
da taxa de juros. Ele também espera que a reforma da Previdência seja aprovada, o 

que dará uma maior confiança por parte dos investidores no Brasil. "Acredito que, até 
o final do segundo trimestre, teremos essa aprovação. Estamos confiantes no avanço 
das reformas estruturantes, mas é claro que é uma negociação, e não dava para 

esperar que seria aprovado em 30 dias", disse.  
 

Indústria cresce em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE 

11/04/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

 
Entre janeiro e fevereiro, produção industrial brasileira cresceu 0,1%   

         
Mesmo ficando praticamente estável ao crescer apenas 0,1% entre janeiro e fevereiro, 

a produção industrial brasileira fechou fevereiro, na série com ajuste sazonal, com 
expansão em nove dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
Segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados 

hoje (11) no Rio de Janeiro, com informes regionalizados da indústria, os maiores 
avanços foram obtidos na Bahia, onde o parque fabril cresceu 2,8% e em Santa 
Catarina, com alta de 2,8%. 

 
Santa Catarina marcou o quarto mês consecutivo de expansão, período em que a sua 

indústria acumulou crescimento de 7,4%. Em compensação, a alta verificada na Bahia 
reverteu a queda de janeiro, que chegou a 4,2%. 
 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm expansão 
Fecharam fevereiro com resultados acima da média de 0,1%, as indústrias do Rio 

Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ambos com a terceira maior expansão do país 
(2,2%); de Goiás (2,1%); Minas Gerais (2%); Paraná (1,9%); a Região Nordeste, que 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/industria-cresce-em-nove-dos-14-locais-pesquisados-pelo-ibge


cresceu (1,1%); e São Paulo, que, com expansão de 0,2%, ficou apenas 0,1 ponto 
percentual superior à média nacional. 
 

Já entre os cinco locais com crescimento abaixo da média nacional, o principal 
destaque negativo foi Pernambuco, onde a queda de 7,8% ficou 7,7 pontos percentuais 

abaixo da taxa global da indústria. 
 

Também fecharam com resultados negativos o Pará, com queda de 4,1%; e o Espírito 
Santo (-3,9%) ambos com os resultados negativos mais acentuados em fevereiro. As 
demais taxas negativas foram assinaladas por Amazonas (-1,1%) e Ceará (-1%). 

 

Indústria de fundos tem maior captação líquida para um 1º tri, diz Anbima 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A indústria de fundos brasileira apresentou no primeiro trimestre a maior captação 

líquida da sua história, com R$ 108,6 bilhões, segundo levantamento divulgado pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). 

O montante é quase três vezes maior do que o observado no mesmo intervalo de 
2016.  
 

De acordo com a entidade, os fundos de renda fixa e multimercados lideram a captação 
da indústria no ano. Fundos de previdência apresentam a maior captação no 1º 

trimestre desde o início da série histórica, em 2002. No primeiro trimestre do ano a 
captação líquida em renda fixa foi de R$ 74,2 bilhões e em multimercados foi de R$ 
20,2 bilhões.  

 
“Vemos um fluxo maior em fluxo de multimercados e começando para os fundos de 

ações, mas ainda predominantemente em renda fixa. Essa captação está bem 
diversificada e vem em todos os segmentos”, destaca o vice-presidente da Anbima, 
Carlos Ambrósio.  

 
Em termos de rentabilidade, os fundos de small caps tiveram rentabilidade no 

acumulado do ano até março em 13,65%, os de ações índice ativo de 8,92% e os 
multimercados macro, de 5,88%.  
 

Busca por ativos de risco  
Os investidores deverão seguir com uma busca gradual por ativos de mais risco, o que 

já começa a se evidenciar na alocação dos fundos de investimento no primeiro 
trimestre deste ano. Segundo Ambrósio, esse movimento não deverá ser abrupto, mas 
a entrada para os fundos multimercados e os de ações devem continuar crescendo em 

cenário de corte de juros.  
 

O cenário político, com um panorama das eleições presidenciais em 2018 ainda 
incerto, deve trazer volatilidade ao mercado. Apesar disso, a expectativa é de que o 

fluxo de entrada na indústria de fundos deverá continuar a crescer ao longo do ano.  
A indústria de fundos brasileira apresentou no primeiro trimestre a maior captação 
líquida da sua história, com R$ 108,6 bilhões, segundo levantamento divulgado pela 

entidade. O montante é quase três vezes maior do que o observado no mesmo 
intervalo de 2016.  

 
Segundo Ambrósio, existe ainda um movimento de realocação por parte dos 
investidores diante de um cenário de queda de juros, vindo de produtos de rendas 

fixa, o que deve gerar fluxo positivo aos fundos.  
 

Compartilhamento de garantias  
O novo modelo de compartilhamento de garantias que deverá ser apresentado nesta 
semana pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-de-fundos-tem-maior-captacao-liquida-para-um-1-tri-diz-anbima/


multiplicar a capacidade de apoio da instituição de fomento aos empreendimentos, 
disse o diretor da Anbima, José Eduardo Laloni.  
 

Segundo o executivo, a entidade teve contatos constantes com o BNDES para 
contribuir com o assunto. “O importante é que o mercado de capitais junto com o 

BNDES passará a ser atores em conjunto”, destacou.  
 

Na semana passada, a presidente do BNDES, Maria Silvia Marques, disse que a 
mudança deverá conceder um tratamento mais equitativo no compartilhamento. 
 

Otimismo do empresário volta a cair no 1º trimestre, mostra pesquisa 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Depois de apresentar melhora no final do ano passado, o otimismo do empresário 
brasileiro voltou a cair no primeiro trimestre deste ano, segundo levantamento 

realizado pela consultoria Grant Thornton. Com a piora, o Brasil perdeu quatro 
posições no ranking global, indo da 11ª colocação para a 15ª, atrás de nações como 

Indonésia, Filipinas e Índia.  
 
O otimismo chegou a 50% no 1º trimestre de 2017, queda de 9 pontos porcentuais 

em relação ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com o estudo International 
Business Report (IBR), realizado pela Grant Thornton e enviado com exclusividade ao 

Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 
O levantamento mostra ainda que essa retração ocorreu na esteira da queda das 

expectativas de rentabilidade, que caiu 15 pontos porcentuais na mesma base de 
comparação, para 35%. A expectativa em relação ao emprego recuou 4 pontos, para 

25%. Sobre as receitas, as perspectivas cederam 3 pontos, para 61%.  
 
“Podemos considerar que a incerteza institucional resulta da necessidade do governo 

precisar fazer andar a reforma da Previdência e dar continuidade ao ajuste fiscal para 
estabilizar a dívida pública, com foco no controle de despesas, podendo ser insuficiente 

implementar as reformas necessárias frente a um cenário político mais adverso”, 
destaca Daniel Maranhão, sócio líder da área de consultoria e auditoria da Grant 
Thornton.  

 
Segundo Maranhão, a não continuidade da melhora do otimismo mostra a preocupação 

em relação às incertezas para a aprovação das reformas. 
 

Indústria de biodiesel aumenta vendas em 18%, mas a preço menor 

11/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Paulo Muzzolon/Folhapress 

 

 

Colheita de soja no Mato Grosso; safra recorde barateou o biodiesel 

   

A venda de biodiesel cresceu 18,3% no último leilão do setor, em comparação com o 

certame anterior —cujo resultado havia ficado bem abaixo da expectativa do mercado.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/otimismo-do-empresario-volta-a-cair-no-1-trimestre-mostra-pesquisa/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/04/1874251-industria-de-biodiesel-aumenta-vendas-em-18-mas-a-preco-menor.shtml


O leilão, realizado na última sexta-feira (8), foi o segundo após a aplicação da taxa 
obrigatória de 8% de biodiesel na composição do combustível regular —a exigência, 
aprovada em 2016, é uma das apostas de crescimento do setor.  

 
Apesar da melhora nas vendas, o preço do litro comercializado foi 8% menor que no 

último leilão, e 14% mais baixo que há um ano.  
 

"Os motivos da queda são a safra recorde de soja, que barateou a matéria-prima, e a 
ociosidade da indústria, hoje em 40%", diz Erasmo Battistella, presidente da Aprobio, 
que representa o setor.  

 
A entidade pleiteia que o governo antecipe a taxa obrigatória de 9%, prevista para 

março de 2018. "Com o recuo do preço e as fábricas ociosas, não haveria prejuízo", 
afirma.  
 

Justiça livra indústria de pagar parte de indenizações a elétricas 

11/04/2017 – Fonte: DCI 

 
Um grupo de indústrias obteve decisão judicial liminar que as isenta de parte de uma 
tarifa que será cobrada nas contas de luz a partir do segundo semestre para custear 

indenizações de mais de 60 bilhões de reais a empresas de energia elétrica ao longo 
dos próximos oito anos. 

 
Em nota, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia 
(Abrace), que tem membros como Gerdau, Dow e Alcoa, entre outros, disse que 

obteve a liminar na segunda-feira e que o pagamento integral das indenizações 
impactaria seus sócios em cerca de 9 bilhões de reais nos próximos anos. 

 
As indenizações que geraram o embate judicial são devidas pela União a empresas 
como Eletrobras, Cteep, Cemig e Copel desde 2012, mas as condições para pagamento 

foram acertadas apenas neste ano, prevendo o repasse dos custos à tarifa dos 
consumidores de energia. 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que determinou o pagamento após 
decisão do Ministério de Minas e Energia, estimou que as compensações devem ter 

um impacto médio de 7 por cento nas tarifas de energia neste ano. 
 

Em comunicados nesta terça-feira, Cteep e Eletrobras disseram que tomaram 
conhecimento da decisão liminar, mas ressaltaram que ela não suspende os 
pagamentos às elétricas, mas apenas livra os membros da Abrace de parte do que 

elas teriam que pagar em indenizações.  
 

O pagamento suspenso pela liminar é referente apenas a uma atualização dos juros 
sobre as indenizações devidas a empresas de transmissão de energia. 

 
A Eletrobras disse que "está avaliando os efeitos da referida decisão", enquanto a 
Cteep disse que "está avaliando as medidas cabíveis, inclusive no campo judicial, para 

defesa de seus interesses".  
 

Uma briga judicial em torno das indenizações às elétricas pode prejudicar seriamente 
as empresas deste setor, que já contabilizaram em seus balanços as receitas futuras 
que terão com o recebimento dos valores devidos pela União. 

 
A Eletrobras, por exemplo, voltou a registrar lucro em 2016 pela primeira vez desde 

2011 apenas devido às indenizações, que geraram um efeito positivo líquido de 18,88 
bilhões de reais no resultado anual da companhia, que foi um lucro de 3,4 bilhões de 
reais. 

http://www.dci.com.br/industria/justica-livra-industria-de-pagar-parte-de-indenizacoes-a-eletricas-id617896.html


Na segunda-feira, as ações de Eletrobras e Cteep já fecharam em queda, de 2,4 por 
cento e 3,1 por cento, respectivamente, após notícias de que a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) obteve liminar semelhante à decisão que favorece a Abrace.  

 

Brasil deve usar melhor mecanismos da OMC para derrubar barreiras às 
exportações, avalia CNI 

11/04/2017 – Fonte: CNI 

 
Estudo mostra que as chances de um país derrubar uma barreira ao seu 
comércio aumentam conforme o número de reclamações. Até 50% das 

medidas sanitárias e fitossanitárias chegam a ser alteradas.  
 

 
 
 

As exportações brasileiras poderiam ser mais expressivas se o país aproveitasse 
melhor mecanismos da Organização Mundial do Comércio (OMC) para derrubar 

barreiras comerciais. Ao contrário do que fazem os Estados Unidos e países europeus, 
o Brasil subutiliza os Comitês para Levantar Preocupações Comerciais Específicas na 
OMC.  

 
Essa é a conclusão do Relatório sobre Estratégias de Acesso a Mercado: mecanismos 

não litigiosos para solução de controvérsias na OMC (em inglês), da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Promoções de Investimentos (Apex-Brasil). 

 
Os comitês funcionam como a conciliação na justiça comum. Se as partes chegam a 

um acordo, a questão está resolvida. Sem acordo, elas podem decidir começar a 
disputa numa instância superior.  

 
São nesses foros que as principais economias do mundo conseguem eliminar metade 
das barreiras impostas a seus produtos industriais e agrícolas. Os Estados Unidos, 

seguido da União Europeia, Índia, México e Austrália são os países que mais levaram 
questões aos comitês especiais da OMC nos últimos 20 anos. 

 
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, a 
entidade está engajada na sensibilização do setor empresarial para melhor identificar 

barreiras em terceiros mercados e subsidiar as negociações do governo nesses 
comitês.  

 
“No entanto, esse processo deve vir simultaneamente à criação de uma estratégia de 
governo para remover barreiras”, destaca. “Quanto mais usarmos os comitês, mais 

chances teremos de derrubar barreiras sem litígio. Além disso, nos comitês há 
oportunidade dos países fazerem coalizões e aumentarem seu poder de negociação. ” 

 
BRASIL NA OMC – Provocado pelo setor industrial, o governo brasileiro acaba de 
levar dois casos para o Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC.  O Brasil 

questiona o fato de a União Europeia não reconhecer a erva mate exportada como 
produto orgânico e exigências desproporcionais nas exportações de cadernos para o 

Peru. 
 
Quando um governo quer proteger sua produção interna, seja agrícola ou industrial, 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/brasil-deve-usar-melhor-mecanismos-da-omc-para-derrubar-barreiras-as-exportacoes-avalia-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/brasil-deve-usar-melhor-mecanismos-da-omc-para-derrubar-barreiras-as-exportacoes-avalia-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/report-market-access-strategies-non-litigious-wto-dispute-settlement-mechanisms/
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2017/4/report-market-access-strategies-non-litigious-wto-dispute-settlement-mechanisms/
http://portaldaindustria.com.br/cni
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http://www.apexbrasil.com.br/home/index


ele normalmente lança mão de duas estratégias: aumenta a tarifa de importação ou 
cria barreiras não-tarifárias, como exigir inúmeros certificados. “As barreiras não-
tarifárias são menos transparentes e mais difíceis de serem identificadas do que as 

medidas tarifárias. Elas são criadas por normas legais pouco precisas e com bases 
científica questionáveis”, afirma Abijaodi. 

 
Nos últimos 21 anos, o Brasil levantou ou apoiou 57 preocupações comerciais 

específicas de medidas sanitárias e fitossanitárias que afetavam, principalmente, a 
exportação de proteína animal. Conseguiu a solução parcial ou total de 42% delas. O 
país é ainda menos ativo no Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio, que envolvem 

temas da indústria. Desde 1996, o governo brasileiro só levantou seis questões. 
 

ESTADOS UNIDOS – O governo estadunidense é o mais ativo nos comitês da OMC. 
Nas últimas duas décadas, os Estados Unidos apresentaram ou apoiaram 126 
questionamentos no Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias.  

 
No Comitê de Barreiras Técnicas, levantaram 198 questões, sendo dez delas contra o 

Brasil, como no caso da etiquetagem de produtos de origem animal e requerimento 
para registro de material hospitalar. 
 

Para levantar barreiras contra os produtos norte-americanos, os Estados Unidos usam 
as informações compiladas por suas agências de inteligência e complementa com as 

contribuições de empresas, associações setoriais, comitês de assessoramento em 
comércio e embaixadas norte-americanas. No Brasil, não há um mecanismo 
organizado de monitoramento de barreiras. 

 
UNIÃO EUROPEIA  – Os BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, índia, China e 

África do Sul) e os Estados Unidos são os principais alvos da União Europeia no Comitê 
de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, aquele que trata de barreiras no setor agrícola.  
 

Apresentou 86 reclamações e conseguiu resolver mais de 50%. Nos casos contra a 
China, o bloco europeu derrubou total ou parcialmente pelo menos 60% das barreiras. 

No Comitê de Barreiras Técnicas, a União Europeia levantou 224 questões. 
 

Agenda Econômica e Comercial Mercosul 

11/04/2017 – Fonte: CNI 
 

A CNI disponibilizou a "Agenda Econômica e Comercial do Mercosul - 
Documento de Posição da Indústria" no site para download através do link. 
 

A publicação foi elaborada a partir de consultas e reunião com setores da indústria 
brasileira e apresenta um diagnóstico da integração atual e traz 25 propostas 

prioritárias para alavancar a agenda econômica e comercial do Mercosul.  
 

As propostas se dividem em quatro áreas centrais :  
 
   i) macroeconomia;  

 
   ii) livre circulação e integração intra bloco;  

 
   iii) política comercial frente à terceiros mercados e agenda externa de negociações;  
 

   iv) institucionalidade do Mercosul. 
 

 
 
 

 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Agenda_MERCOSUL_v4_web.pdf
http://negint.cni.org.br/negint/usuario/detalhePublicacao.faces?codPub=481


Mercosul e UE querem acordo comercial anunciado em dezembro, diz 

ministro 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, afirmou 

nesta segunda-feira, 10, que Mercosul e União Europeia querem que o acordo 
comercial entre as duas partes seja anunciado em dezembro. 

 
Segundo ele, há uma maior disposição dos europeus em acelerar as negociações, em 
razão da saída do Reino Unido da UE e a eleição de Donald Trump como presidente 

dos Estados Unidos.  
 

“Vamos envidar todos os esforços para que em dezembro possamos anunciar o acordo 
fechado, pelo menos no nível político, os tópicos macro, para que no ano que vem os 
técnicos façam a finalização técnica e efetivamente possamos assinar até o fim do ano 

que vem”, declarou o ministro, afirmando que o prazo de dezembro foi combinado 
com a comissária de comércio da UE, Cecilia Malmstrom, e demais membros do 

Mercosul.  
O principal impasse, afirmou Pereira, está ligado a um pedido do governo brasileiro 
para que se aumente a cota para carne bovina e etanol. “A França e a Irlanda são 

muito resistentes”, disse. “Por causa da eleição na França este ano, esses temas são 
mais sensíveis”, acrescentou.  

 
As declarações foram dadas durante reunião com empresários do setor de comércio e 
serviços, no escritório em São Paulo da Confederação Nacional de Serviços (CNS). 

 

A nova revolução do aço 

11/04/2017 – Fonte: INDA 
 
Material criado na antiguidade mantém atualidade com inovação e desenvolvimento 

de novas qualidades.Com mais de três mil anos de história, o aço é hoje um dos 
materiais mais utilizados pela humanidade nos mais diversos setores como máquinas, 

veículos, eletrodomésticos, construção civil, indústria naval. 
 
A idade, porém, não é um obstáculo à evolução do material. Nas últimas décadas, o 

aço foi reinventado em dezenas de subprodutos e se tornou uma alternativa moderna 
e altamente tecnológica para as mais diversas indústrias. 

 
Após um forte ciclo de investimentos realizado no início dessa década, focado 
principalmente em novas linhas de laminação e galvanização, a Usiminas vivencia um 

novo ciclo de produtos. São aços de alto conteúdo tecnológico, muitos deles inéditos 
ou exclusivos no país.  

 
Somente no último ano, a siderúrgica colocou no mercado nove novos tipos diferentes 

de produto, sem incluir os aços para os quais foram introduzidas melhorias 
importantes. “Ao longo dos 55 anos de história da Usiminas, o aço deixou de ser uma 
commodity, um material padrão.  

 
O incentivo constante a uma cultura de inovação, somado ao investimento em gestão, 

engenharia de produto, engenharia de processo e pesquisa possibilitou uma evolução 
acelerada. Hoje, já oferecemos produtos customizados para os mais diversos 
mercados”, avalia Eduardo Côrtes Sarmento, gerente-geral de Atendimento ao Cliente, 

Garantia da Qualidade e Produto da Usiminas. 
 

Um exemplo da customização apontada pelo executivo é visível no fornecimento à 
cadeia automotiva. A Usiminas lançou recentemente três novos produtos para o setor, 
cada um com uso específico para a fabricação das diferentes peças dos veículos. Uma 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercosul-e-ue-querem-acordo-comercial-anunciado-em-dezembro-diz-ministro/
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das opções –— o DP 1200 — é uma exclusividade da siderúrgica no Brasil e é indicado 
para manter a integridade estrutural da carroceria em um evento de impacto. 
 

Na linha, há um material voltado para a fabricação de peças estruturais, como chassi 
e suspensão, e outro que visa reduzir o peso dos veículos, resultando em economia 

de combustível, enquanto mantém a resistência necessária. 
 

Paralelamente ao desenvolvimento dos produtos, a siderúrgica estruturou, também, 
um processo de controle de qualidade específico para os aços destinados às peças de 
segurança de automóveis, reduzindo os riscos associados ao uso de nosso produto. 

 
A construção civil também se beneficia de novos produtos criados pela siderúrgica 

mineira. Os mais recentes compõem uma linha de aços eletrogalvanizados para a 
fabricação de esquadrias, permitindo peças mais leves e resistentes à corrosão, com 
vantagens de qualidade e durabilidade. 

 
Há ainda desenvolvimentos específicos para cada projeto, como ocorreu no caso da 

Ponte Hercílio Luz, um dos cartões postais mais conhecidos de Florianópolis. Para 
atender a demanda do projeto, a Usiminas, em parceria com a Usiminas Mecânica, 
desenvolveu o Sincron WHS 1000T, aço de ultra alta resistência mecânica, produzido 

com a tecnologia de resfriamento acelerado Continuous Online Control (CLC).  
 

O material apresenta qualidade premium, oferecendo, simultaneamente, alta 
resistência mecânica e elevada tenacidade, com desempenho superior de 
soldabilidade.Para fornecer todas as peças para a reforma da ponte, a Usiminas 

Mecânica necessitava de um aço especial, de altíssima resistência.  
 

O produto não existia no país até a Usiminas iniciar o desenvolvimento industrial. A 
solução customizada foi produzida junto ao cliente, na metade do tempo normalmente 
gasto nesse tipo de trabalho. 

 
Atualmente, a Usiminas detém, ainda, domínio tecnológico para produzir toda a gama 

de produtos para os segmentos consumidores de chapas grossas no país, 
posicionando-se no mesmo patamar dos principais players produtores mundiais. “Esse 
alto nível de conteúdo tecnológico agregado aos produtos possibilita à companhia 

buscar a ampliação da participação no mercado ao substituir a importação de aços de 
alta resistência pela produção local”, destaca Sarmento. 

 
Os quatro pilares do desenvolvimento de produtos — O avanço registrado pela 
siderúrgica é suportado por quatro pilares fundamentais: metodologia, recentemente 

implementada, de gestão de desenvolvimento de produtos; trabalho dedicado de 
engenharia de produto; esforço de engenharia de processo aplicado aos projetos de 

desenvolvimento de produtos e o apoio técnico de um dos maiores e mais modernos 
centros de pesquisa do setor siderúrgico na América Latina. 

 
A estrutura possibilita que a Usiminas tenha a opção, em alguns projetos de 
desenvolvimento de produtos, de realizar testes e simulações em escala piloto que 

facilitam e encurtam o trabalho de desenvolvimento de produtos nas linhas de 
produção. “É necessário um pensamento voltado à inovação para que isso possa se 

concretizar, seja em um produto novo ou em uma nova forma de produzir. Temos um 
trabalho baseado em quatro pilares que formam um conjunto harmônico e especial. 
 

 Com isso, o processo de desenvolvimento de produtos é efetuado com liderança, 
conhecimento técnico e método, fatores essenciais para o sucesso em qualquer 

atividade”, ressalta o gerente-geral. História — O aço já foi encontrado em artefatos 
do Egito Antigo datados de 3.200 a.c, porém, a disseminação do material ocorreu por 
volta de 1.200 a.c, na chamada Idade do Ferro.  

 



Foi nessa época que povos do oriente e algumas regiões da Europa dominaram o 
processo de forja e têmpera do material, disseminando o conhecimento.Atualmente, 
a liga de ferro e carbono está presente em praticamente em todas as atividades 

econômicas e do dia a dia, seja diretamente em produtos como carros, geladeiras, ou 
indiretamente em máquinas e ferramentas. 

 
O material também já se firmou na construção civil, trazendo vantagens em relação 

aos métodos construtivos tradicionais. No Brasil, a primeira forja documentada data 
de 1586, no local onde hoje está a cidade de Sorocaba. Já a primeira siderúrgica 
moderna instalada no país foi inaugurada em 1941, por Getúlio Vargas. 

 

Juros do cheque especial ficam estáveis em abril 

11/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 
A taxa média de juros do cheque especial ficou em 13,53%, segundo pesquisa 

realizada pelo Procon-SP no dia 4 de abril, o que mostra que todas as instituições 
financeiras pesquisadas mantiveram as taxas de juros, assim como no empréstimo 

pessoal, que ficou em 6,4%. 
 
A pesquisa verificou as taxas cobradas em 6 bancos. A maior taxa do cheque especial 

foi verificada no Santander, com 15,43% ao mês.  
 

A Caixa Econômica Federal ficou em 2º lugar, com 13,55%, e o Bradesco em terceiro, 
em 13,49%. No Itaú Unibanco, as taxas foram de 13,23%, e no Banco do Brasil, de 
12,89%. A menor foi no Banco Safra, de 12,6%. 

 
Empréstimo pessoal 

A pesquisa também avaliou as taxas de juros cobradas de clientes que pedem 
empréstimos pessoais aos bancos. A maior taxa de juros é cobrada pelo Santander, 
com 7,99% ao mês, seguido pelo Bradesco, com 6,54%, pelo Itaú Unibanco (6,43%) 

e pelo Banco Safra (5,9%). Já as menores taxas são do Banco do Brasil e da Caixa, 
com 5,81% e 5,7%, respectivamente. 

 
Especialistas do Procon-SP alertam que, apesar de as taxas não terem sofrido 
aumento, o consumidor deve continuar evitando utilizar essas linhas de crédito, 

principalmente, a do cheque especial, cuja taxa anual ultrapassa 358% ao ano. 
 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), na última reunião ocorrida 
em fevereiro, reduziu a taxa Selic em 0,75 ponto percentual (de 13% para 12,25% ao 
ano.). A próxima reunião está prevista para ocorrer nos dias 11 e 12 de abril. 

 

Dólar cai frente ao real, com movimento de venda de exportadores 

11/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

Depois de subir por três sessões consecutivas e encerrar a semana passada no nível 
de 3,15 reais, o dólar atraiu exportadores e fechou em queda nesta segunda-feira, 
tendo como pano de fundo as negociações para a reforma da Previdência no Brasil. 

  
O dólar recuou 0,36 por cento, a 3,1390 reais na venda, após saltar 1,69 por cento 

nos três pregões passados. Na mínima do dia, foi a 3,1300 reais.  
 
O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,40 por cento no final desta tarde. 

 
"O mercado acordou mais tranquilo, com a leitura de que o governo vai conseguir 

aprovar alguma reforma da Previdência, que haverá um acordo", afirmou o 
superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.  
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Na semana passada, os investidores reagiram mal e com movimentos defensivos após 
o governo recuar e abrir mão de pontos da proposta original da reforma da Previdência 
para tentar garantir sua aprovação no Congresso Nacional, movimento que reduzirá a 

economia nas despesas em 115 bilhões de reais ao longo de 10 anos. 
 

Com isso, o governo também piorou sua projeção da meta fiscal para 2018, já vendo 
dificuldade na recuperação das contas públicas e em meio ao lento avanço da 

economia. 
 
No fim de semana, o presidente Michel Temer se reuniu com aliados para garantir 

apoio à proposta e, nesta manhã, equipe econômica assumiu um tom mais alarmista 
para defender a necessidade de o Congresso Nacional aprovar a reforma da 

Previdência agora. 
 
Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) 

defenderam que, entre outros, se a reforma não for aprovada neste ano, direitos dos 
aposentados serão cortados num futuro próximo e a economia não se recuperará bem 

neste ano. 
 
"Nesse ambiente mais calmo e com a agenda esvaziada, o fluxo (de venda de dólares) 

se sobrepôs", destacou um outro profissional da mesa de câmbio.  
 

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas, com os investidores à espera de 
declarações da chair do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, Janet 
Yellen, mais tarde nesta segunda-feira, em meio a um pregão de baixo volume.  

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta 
sessão. Em maio, vencem 6,389 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, 

equivalente à venda futura de dólares. 
 

Inflação cai em quatro das sete capitais pesquisadas no início de abril 

11/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 

 
Maior queda da inflação foi em Belo Horizonte, onde passou de 0,49% para 

0,28%Tânia Rêgo/Agência Brasil 
 
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu em quatro das sete capitais 

pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), entre a última semana de março e 
a primeira semana de abril. A maior queda foi observada em Belo Horizonte: 0,21 

ponto percentual, já que a inflação recuou de 0,49% na última semana de março para 
0,28% na primeira semana de abril. 
 

Também tiveram queda na inflação Salvador (0,11 ponto percentual, ao passar de 
0,33% para 0,22%), São Paulo (0,08 ponto percentual, indo de 0,31% para 0,23%) 

e Porto Alegre (0,06 ponto percentual: de 0,52% para 0,46%). 
 
E três cidades tiveram alta na taxa: Rio de Janeiro (0,25 ponto percentual: de 0,75% 

para 1%), Brasília (0,20% ponto percentual: ao passar de 0,38% para 0,58%) e Recife 
(0,11 ponto percentual: de 0,54% para 0,65%). 

 

a


Bosch e Daimler estão trabalhando juntas em um sistema totalmente 

automatizado e sem motorista 

11/04/2017 – Fonte: CIMM 

 
Aliança prevê o lançamento de um sistema totalmente automatizado e sem 

motorista até o início da próxima década.  

 

A Tesla se tornou nesta segunda-feira (10) a fabricante de veículos mais valiosa dos 
Estados Unidos, após desbancar a a General Motors (GM) em valor de mercado. 

 
De acordo com a Bloomberg, a companhia de Elon Musk valia cerca de 51 bilhões de 
dólares nesta manhã, cerca de 2 bilhões a mais do que a GM. Em termos gerais, o 

valor de mercado de uma empresa é dado pela soma do valor de todas as suas ações. 
 

Os papéis da Tesla chegaram a subir 3,7% na sessão de hoje, negociados a pouco 
mais de 310 dólares. A alta foi influenciada pela mudança na recomendação da Piper 
Jaffray, que alterou o preço-alvo dos papéis de 223 dólares para 368 dólares. 

 
“A Tesla gera otimismo, liberdade, desafio e uma série de outras emoções que, ao 

nosso ver, outras companhias não conseguem replicar”, disse Alexander Potter, um 
dos analistas da Piper Jaffray citados pela Bloomberg. 

 
Apesar de fabricar apenas dois modelos de veículos elétricos e produzir menos de 100 
mil veículos por ano (pouco se comparado aos 10 milhões de carros vendidos em 2016 

pela GM), a Tesla se tornou a “queridinha” dos investidores norte-americanos que 
acreditam no potencial de veículos alternativos e de outras inovações. 

 
Na semana passada, a companhia de Elon Musk já havia ultrapassado a Ford em valor 
de mercado, após anunciar a venda de mais de 25 mil veículos no primeiro trimestre 

de 2017. 

 
 

Toyota vai investir US$1,33 bi em fábrica nos EUA 

11/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 

 
A Toyota está investindo 1,33 bilhão de dólares em uma fábrica no Estado norte-

americano de Kentucky, como parte de planos de dispêndio de 10 bilhões de dólares 
nos Estados Unidos nos próximos cinco anos. 

 
O plano de investimento, o maior da Toyota, veio em meio a incertezas sobre as 
políticas comerciais dos EUA sob o governo de Donald Trump. O presidente norte-

americano criticou a montadora japonesa este ano e afirmou que imporia uma tarifa 
elevada se a empresa montasse no México o Corolla vendido nos Estados Unidos. 
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A Toyota se junta a uma série de montadoras de veículos, incluindo Fiat Chrysler, 
Honda e Daimler, que anunciaram investimentos nos Estados Unidos desde a eleição 
de Trump. 

 
Mesmo as montadoras norte-americanas Ford e General Motors anunciaram planos 

para investir mais nos Estados Unidos. 
 

"A decisão da Toyota de investir 1,3 bilhão de dólares na fábrica do Kentucky é mais 
uma evidência de que os fabricantes estão agora confiantes que o clima econômico 
melhorou grandemente sob minha administração", disse Trump em comunicado 

emitido pela Toyota. A fábrica em Kentucky emprega 8.200 funcionários. 
 

BWM Série 5 recebe novos recursos semiautônomos 

11/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mostrada no Salão de Detroit em janeiro deste ano, a nova Série 5 da BMW está 
chegando ao Brasil em duas versões, 530i M Sport, de R$ 314.950, e 540i M Sport, 
de 399.950. A primeira tem motor 2.0 de quatro cilindros e 252 cavalos e a outra, 3.0 

de seis cilindros e 340 cv. Turbo e injeção direta de gasolina estão em ambas.  
 

A transmissão é automática com aletas para trocas de marcha atrás do volante. Os 
carros chegam em maio às concessionárias: “Acreditamos em um volume equilibrado 
entre as duas versões, mas neste início as vendas dos 540i serão maiores”, afirma a 

diretora de marketing da BMW, Nina Dragone, sem revelar o volume pretendido.  
 

Os Série 5 vêm de Dingolfing, na Alemanha. Eles substituem o 528i (245 cv) e o 535i 
(306 cv) e se juntam no Brasil a outros BMW importados e aos nacionalizados na 
fábrica de Araquari (SC), como os sedãs da Série 3 e os utilitários esportivos X1, X3 e 

X4.  
 

A nova geração da Série 5 recebeu vários itens tecnológicos da Série 7. Os recursos 
de direção semiautônoma presentes no 540i fazem muito mais do que manter a 
distância do veículo à frente. Um sistema auxiliar de direção conserva o carro na 

trajetória em velocidades até 210 km/h, usando como referência o veículo que estiver 
adiante e as faixas pintadas no asfalto. 

 

 
Carroceria ficou até 100 kg mais leve com uso de novos aços, alumínio e 
magnésio. Pacote de conectividade inclui chamada de emergência 

inteligente, GPS com informações de trânsito, central de ajuda ao motorista 
e Bluetooth. Ar-condicionado do 540i tem quatro zonas de temperatura.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25619/bwm-serie-5-recebe-novos-recursos-semiautonomos


Um assistente de mudança de faixa detecta se a pista ao lado está livre e sem outros 
veículos se aproximando. Em seguida o sistema ajuda o motorista a mudar de faixa. 
O recurso funciona entre 70 e 180 km/h.  

 
Um alerta informa o motorista em caso de saída da pista e o ajuda a retornar para a 

faixa em que rodava. Funciona entre 70 e 210 km/h. Há um aviso de colisão lateral 
capaz de advertir o condutor visualmente e com vibrações no volante se outro carro 

se aproximar demais. E caso haja espaço suficiente do lado oposto o carro vai por si 
só nessa direção a fim de evitar o impacto. O funcionamento ocorre entre zero e 210 
km/h.  

 
A Série 5 mede agora 4,94 metros. Ficou quatro centímetros mais comprida. O porta-

malas tem capacidade entre 390 e 530 litros (10 l a mais que na geração anterior). A 
carroceria utiliza aços de alta e ultra-alta resistência, alumínio, magnésio e se tornou 
até 100 quilos mais leve.  

 
O ar-condicionado do 540i tem quatro zonas distintas de temperatura. O pacote de 

conectividade deste e também do 530i incluem chamada de emergência inteligente, 
navegador GPS com informações de trânsito em tempo real, central de ajuda ao 
motorista e Bluetooth, entre outras funções.  

 

 
Porta-malas transporta entre 390 e 530 litros. Estepe e porta-objetos ficam 

escondidos sob a tampa do assoalho. 
 
Desde 1972, quando foi lançada, a Série 5 teve 7,6 milhões de unidades vendidas em 

todo o mundo. No Brasil, por causa dos preços elevados, ela representa menos de 5% 
do mix da BMW.  

 
Como consequência da retração de mercado, as vendas da BMW caíram 25,2% em 
2016 na comparação com o ano anterior. Sua fábrica de Araquari deixou de montar a 

Série 1 e o Mini Countryman. Este mudou de geração em 2016 na Europa e a 
montadora preferiu passar a importá-lo da Áustria em vez de produzi-lo localmente.  

 

Nissan Versa chega a 100 mil unidades vendidas no País 

11/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Nissan chegou ao volume de 100 mil unidades do Versa vendidas no Brasil, desde 

que o veículo estreou por aqui, em novembro de 2011, quando ainda era importado 
do México. A linha foi totalmente renovada em 2015, quando passou a ser nacional, 

fabricada no complexo industrial da montadora em Resende (RJ).  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25617/nissan-versa-chega-a-100-mil-unidades-vendidas-no-pais


Oferecido em duas opções de motores flex, 1.0 12V de três cilindros e 1.6 16V, o 
modelo ganhou sua versão com câmbio automático Xtronic CVT em junho do ano 
passado, opção responsável por 69% das vendas da versão topo de linha 1.6 Unique, 

e quase 50% das vendas totais do modelo. 
 

Segundo a Nissan, a participação de mercado do Versa subiu de 5,3% em 2015 para 
6,9% em 2016, considerando o mercado de sedãs compactos. 

 
O modelo traz como item de série e desde sua versão de entrada airbag duplo, 
computador de bordo, abertura interna da tampa do tanque de gasolina, ar quente e 

ajuste de altura do banco do motorista, entre outros itens. 
 

Veja as versões disponíveis do Nissan Versa e preço de tabela:  
 
1.0 três cilindros (manual): R$ 46.490 

1.0 S três cilindros (manual): R$ 49.540 
1.6 S (manual): R$ 52.340 

1.6 SV (manual): R$ 54.990 
1.6 SV (automático): R$ 59.990 
1.6 SL (manual): R$ 61.490 

1.6 SL (automático): R$ 66.490 
1.6 UNIQUE (automático): R$ 67.990 

Pintura metálica: + R$ 1.150. 
 

Volkswagen dobra as exportações no trimestre 

11/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Volkswagen dobrou o volume de exportações de seus veículos no primeiro trimestre: 

de acordo com a montadora, foram embarcadas 47,9 mil unidades de janeiro a março, 
aumento de 102% sobre os 23,6 mil exportados em iguais meses do ano passado. 

Este total conferiu à empresa 27,8% de participação no total de veículos exportados 
pela indústria, que registrou volume recorde de 172,6 mil para o período. 
 

“Nossa estratégia é clara: buscamos novas oportunidades e novos mercados, 
oferecendo um portfólio de produtos de qualidade, adequados às necessidades de cada 

dos países para os quais exportamos. Por meio dessas ações, temos conquistado cada 
vez maior participação nas vendas, aumentando o nosso sucesso nas exportações”, 

diz em nota o presidente e CEO da Volkswagen Brasil e América do Sul, David Powels. 
 
Quem mais recebeu modelos Volkswagen produzidos no Brasil foram Argentina e 

México, com quem o Brasil mantém acordos diferenciados de comércio para o setor 
automotivo. O GOL continua sendo o modelo mais exportado, posto que manteve no 

primeiro trimestre, com 20,3 mil unidades, seguido pelo Voyage, com 10,2 mil, e 
Saveiro, com 8,8 mil.  
 

A Volkswagen foi a maior exportadora do setor automotivo em 2016, com 107,3 mil 
veículos exportados ao longo de todo o ano e para 16 países, sendo o Gol o mais 

exportado (49,9 mil), Up! (20,3 mil), Voyage (17,5 mil) e Saveiro (12,4 mil). 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25616/volkswagen-dobra-as-exportacoes-no-trimestre


Com menos de 100 mil veículos por ano, Tesla supera GM e vira a maior 

montadora dos EUA 

11/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Fabricante de carros elétricos superou a General Motors em valor de mercado 

nesta segunda-feira (10) 

 
Model S, carro elétrico da Tesla. Montadora se tornou a fabricante de veículos mais 
valiosa dos Estados Unidos, superando GM e Ford. Bryan Mitchell/AFP  

 
Uma semana após ter ultrapassado a Ford e ocupado a segunda colocação no ranking 
das montadoras americanas, a Tesla continuou a crescer e virou a maior fabricante de 

veículos dos Estados Unidos.  
 

O valor de mercado da montadora de carros elétricos chegou a US$ 51,56 bilhões 
nesta segunda-feira (10). Com isso, ela superou a ex-líder General Motors (GM), que 
tem valor de mercado de US$ 50,26 bilhões. Em terceiro lugar está a Ford.  

 
A Tesla produz, anualmente, menos de 100 mil veículos, todos elétricos. A empresa 

também possui apenas dois modelos de carro em comercialização, o Model S e o Model 
X. A fabricante pretende iniciar a produção de seu terceiro modelo em julho e passar 

a produzir, em 2018, 500 mil veículos por ano. 
 
Ainda assim, o seu volume de produção e de vendas está - e continuará, por enquanto 

- bem distante das tradicionais montadoras americanas. A Ford, terceira colocada em 
valor de mercado, fabrica mais de seis milhões de unidades por ano. Já a GM, entregou 

mais de dez milhões de veículos em 2016. 
 
A rápida ascensão da Tesla mostra que os investidores compraram a visão de Elon 

Musk, seu fundador, que os veículos elétricos comandarão as estradas em um futuro 
próximo.  

 
“Tesla gera otimismo, liberdade, desafio e uma série de outras emoções que, a nosso 
ver, outras empresas não conseguem replicar”, disse Alexander Potter, analista da 

Piper Jaffray Cos. “À medida que se esforçam para recuperar o atraso, os concorrentes 
da Tesla parecem cada vez mais desesperados”, completa o analista. 

 
O crescimento da Tesla acirrará o debate sobre o valor relativo da companhia quando 
comparado com os maiores fabricantes de automóveis do mundo em termos de 

volume. A GM espera ganhar mais de US $ 9 bilhões este ano e os analistas preveem 
que a Ford vai gerar lucro ajustado de cerca de US $ 6,3 bilhões. Nessa base, Tesla 

deverá perder mais de US $ 950 milhões. 
 
De qualquer maneira, com a valorização desta segunda-feira (10), a Tesla se tornou 

a a sexta maior fabricante de automóveis do mundo em valor de mercado, atrás 
Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW e Honda.  
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Variação do preço do combustível chega a R$ 0,58 em Curitiba 

11/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Equipe da Tribuna do Paraná percorreu 21 postos de 13 bairros da capital. Em 
véspera de feriado, preço tende a subir 

 

 

 
 

 
 

 

Com a chegada do feriadão de Páscoa, o preço dos combustíveis tende a encarecer. O 
consumidor deve ficar atento a esta variação nos próximos dias, para não pagar mais 

caro antes de viajar. A Tribuna do Paraná visitou 21 postos de Curitiba, em 13 bairros 
diferentes, e encontrou uma variação de até R$ 0,58 no preço do etanol e R$ 0,55 na 
gasolina comum. 

 
Foram 13 bairros visitados: Santa Felicidade, Bom Retiro, Batel, Centro Cívico, Ahú, 

Mercês, Centro, Rebouças, Prado Velho, Parolin, Guaíra, Novo Mundo e Água Verde. O 
bairro com os preços mais atrativos foi o Novo Mundo. Os mais caros estavam no 

Centro. 
 
Para o etanol, o preço mais em conta (R$ 2,41) estava no Posto Sabiá, na Rua Doutor 

Leão Mocellin, em Santa Felicidade, um dos postos fechados pela operação Pane Seca, 
há duas semanas. Ontem, o estabelecimento funcionava normalmente.  

 
Três estabelecimentos vendiam etanol a R$ 2,44: posto Paiol, na esquina das ruas 
João Negrão com Baltazar Carrasco dos Reis (divisa do Rebouças com Prado Velho); 

Bolinha, na esquina da Rua Alferes Poli com João Parolin (Parolin); e o Shell da Rua 
Brasílio Itiberê, esquina com a Rua Brigadeiro Franco (Rebouças). O posto mais caro, 

a R$ 2,99, foi o Ipiranga na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua João 
Negrão (Centro). 
 

Para a gasolina, o preço mais baixo (R$ 3,14) foi encontrado num posto BR na esquina 
das Ruas Antônio Gasparim (via rápida) e Francisco Ader, no Novo Mundo. A 

reportagem encontrou dois postos vendendo o derivado do petróleo a R$ 3,17: Posto 
Paiol e Posto Bolinha. 
 

Levantamento da ANP 
Semanalmente a Agência Nacional do Petróleo (ANP) coleta e divulga os preços de 

combustível nas cidades brasileiras. Entre os dias 2 e 8 de abril, data da última coleta 
realizada em Curitiba, a ANP pesquisou o preço dos combustíveis em 39 postos da 
capital e encontrou variação de R$ 0,52 no preço da gasolina. Nos postos mais baratos 

– Posto Bolinha, no Parolin, e Posto Extra, na Vila Guaíra, o combustível era vendido 
a R$ 3,17, já no posto mais caro a R$ 3,69. 

 
Já em relação ao etanol, também no mesmo período, a variação detectada pela ANP 
foi de R$ 0,58. O preço oscilou entre R$ 2,41 – nos postos Canal Belém, no Uberaba, 

e Petro Batel, no Água Verde - e R$ 2,99 nos postos mais caros.  
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Governo deve perseguir inflação mais baixa em 2019 

11/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
O Palácio do Planalto confirmou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai estudar 
a redução do centro da meta de inflação para 2019. 

 
Para este ano e 2018, ele está fixado em 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 

ponto percentual para baixo ou para cima. No entanto, diante da trajetória de queda 
dos índices de preços, a equipe econômica passou a avaliar a redução desse valor. Em 
junho, o CMN vai fixar a meta de 2019. Em março, o IPCA acumulado em 12 meses 

ficou em 4,57%. 
 

Isso ocorreu depois de o presidente Michel Temer mexer nas expectativas do mercado 
ao sinalizar, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, que haveria espaço para 
redução da meta já em 2018. 

 
Em nota, o Planalto informou que o presidente tem acompanhado a queda nas 

projeções de inflação e que, pelo quadro favorável, “foi informado pela equipe 
econômica de que a reunião de junho do CMN avaliará a possibilidade de alteração do 
centro da meta de inflação para 2019”. Isso indica que a meta de 2018 será mantida 

em 4,5% – a mesma desde 2005. 
 

O boletim Focus, apurado pelo Banco Central junto a economistas do mercado 
financeiro, reforça esse cenário. As expectativas para o IPCA em 2018 recuaram de 
4,50% para 4,46%. Para este ano, também houve queda, de 4,10% para 4,09%. Já 

no chamado Top 5, o grupo que mais acerta as previsões, as estimativas para 2018 
caíram de 4,50% para 4,25%, e, para este ano, já estão em 3,73%. 

 
Discussão 
No fim de janeiro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, havia dito que, “no 

longo prazo”, o país vai caminhar para uma meta de inflação mais baixa, próxima de 
3% ao ano. A afirmação abriu um debate entre economistas, que se dividiram.  

 
Alguns defendem que o país deve mesmo aproveitar o momento de preços contidos 
para baixar a meta, enquanto outros acham que isso pode atrapalhar o processo de 

queda da taxa básica de juros, a Selic, usada no combate à inflação. 
 

Analistas consultados pela Gazeta do Povo na época citaram a possibilidade de que 
a meta seja reduzida aos poucos – caindo 0,25 ponto porcentual ou 0,50 ponto a partir 
de 2019. 

 

Vendas de cimento no mercado interno caem 8% no 1º trimestre 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As vendas de cimento no mercado interno totalizaram 12,9 milhões de toneladas no 
primeiro trimestre de 2017, uma queda de 8,0% em relação ao primeiro trimestre de 
2016, de acordo com dados preliminares da indústria, divulgados nesta segunda-feira, 

10, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic).  
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Em março de 2017 foram vendidas 4,7 milhões de toneladas, com redução de 4,4% 
frente ao mesmo mês do ano passado. No consolidado dos últimos 12 meses (abril de 
2016 a março de 2017), as vendas acumuladas totalizaram 56,2 milhões de toneladas, 

número 10,2% menor do que nos 12 meses anteriores (abril de 2015 a março de 
2016).  

 
De acordo com o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, já é possível identificar uma 

suave desaceleração no ritmo de queda da demanda por cimento. “Conseguimos 
perceber alguns avanços no cenário econômico no País que tendem a contribuir para 
o aumento no consumo do produto”, afirmou, em nota.  

 
Como exemplo, ele citou a maturação de projetos, como o Minha Casa Minha Vida, a 

ampliação do valor do imóvel para aquisição com recursos do FGTS, assim como a 
retomada das obras paralisadas. Além disso, há também as quedas nas taxas de juros 
e de inflação, contribuindo para um ambiente econômico mais favorável no País, na 

sua avaliação.  
 

As projeções do sindicato para 2017 são de queda entre 5% a 7% nas vendas do setor. 
Caso isso se confirme, a indústria do cimento vai atingir o pior nível de capacidade 
ociosa de sua história, chegando próxima a 50%. 

 

Conta de luz fica mais cara, mas culpa não é só da falta de chuva 

11/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Dois anos após uma crise energética causada pela seca, o Brasil vê a mesma história 

se repetir. A falta de chuva esvaziou os reservatórios, as usinas termelétricas foram 
acionadas e o preço da energia está subindo. E tudo isso apesar de uma recessão que 

já dura três anos e manteve o consumo estagnado. 
A culpa não é só do clima. Modificar, ainda que em parte, a matriz energética do país 
exige planejamento – e isso ainda não foi feito. Por isso, essa dependência da 

aleatoriedade do clima não será resolvida a curto prazo. 
 

A partir de abril, a conta de luz do brasileiro fica mais cara com a volta da cobrança 
da bandeira vermelha, no patamar 1. A tendência é de que o custo extra dure pelo 
menos até novembro, quando se encerra o período seco. Até lá, há chances de um 

novo aumento, para o nível 2 da bandeira. No mercado livre, restrito a grandes 
consumidores de energia, os preços já aumentaram e devem permanecer elevados 

até o próximo ano.  
 
A alta nos preços é reflexo de um período muito ruim para o setor elétrico, com chuvas 

aquém do esperado, e de um cenário que indica um novo período crítico. A previsão é 
de um outono “livre” dos fenômenos La Niña e El Niño, que até pode voltar no segundo 

semestre, com indicativo de que chova menos que o normal na maior parte do Brasil. 
 

“A bandeira é um mecanismo rudimentar, mas você está sinalizando ao consumidor 
que a situação está difícil e é preciso reduzir o consumo”, pondera Renato Mendes, 
consultor Sênior da Thymos Energia.  

 
No mercado livre, as empresas que fecharam contratos para o segundo semestre em 

diante já enfrentam a alta nos preços – de janeiro até abril, o preço médio para quem 
precisa de energia no curto prazo triplicou. 
 

Paulo Cunha, consultor da FGV Energia, lembra que a estrutura da nossa matriz 
energética, baseada em fontes renováveis, exige uma complementação. E o alto custo 

é resposta ao modelo térmico adotado nos últimos leilões de energia. A médio prazo, 
a solução é baratear o custo de operação das termelétricas. 
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Uma opção é o uso do gás natural, como substituto de óleo combustível, carvão ou 
diesel. “Nosso parque térmico é capaz de atender às necessidades, sem 
desabastecimento, mas a um custo muito alto. É necessário que a gente consiga fazer 

a convergência entre as indústrias do gás e energia, para baratear as fontes térmicas, 
que sempre vão ser necessárias”, pondera Cunha. Para ele, a forma mais óbvia para 

baixar o custo com a tecnologia disponível é investir no gás. 
 

Mendes concorda. Para ele, o próximo plano nacional de energia deve ser focado em 
alternativas que fornecessem energia de base, mas otimizassem os recursos que já 
existem – reservatórios de hidrelétricas e as termelétricas –, além de estudos para 

fomentar o mercado de gás. E isso tudo é necessário para corrigir falhas de 
planejamento. Até lá, o jeito é torcer para um 2018 de mais chuvas. 

 
Estagnação e consumo 
A economia estagnada provocou uma redução no consumo que acabou sendo 

providencial, já que a relação entre oferta e demanda de energia está apertada e já 
provoca uma alta nos preços neste 2017. O consumo está “baixo” e depreciado em 

relação ao que seria se não fosse a crise. O consumo no Sistema Interligado Nacional 
(SIN) fechou 2016 com decréscimo de 0,8% em relação a 2015. Com a retomada da 
economia, a expectativa é de crescimento de 2,1% em 2017. 

 
Sem alívio: reservatórios já estão mais vazios. A situação ainda pode piorar 

Ficar na dependência de São Pedro tem sido a tônica do setor de energia brasileiro 
dos últimos anos. A região Nordeste, por exemplo, tem capacidade para produzir até 
18% da energia do país, mas enfrenta um cenário de seca extrema há cinco anos e 

que não dá sinais de arrefecer esse ano. O alívio para a região pode vir no segundo 
semestre, com a produção de energia eólica. 

 
E não é só: os reservatórios de todas as regiões do Brasil estão mais esvaziados nesse 
ano. Se o verão já não teve chuva suficiente, as estações mais frias não devem 

amenizar o problema. “O Sul pode ser um fator de volatilidade. Caso haja uma boa 
quantidade de chuva, os reservatórios da região são de rápido enchimento”, pondera 

Renato Mendes, consultor sênior da Thymos Energia. O problema é que a capacidade 
de armazenamento da região é pequena: 7% do total nacional. 
 

A previsão é que o nível dos reservatórios das regiões Sudeste/Centro-Oeste, 
responsáveis por cerca de 70% do armazenamento no país, passe dos atuais 41% 

para cerca de 20% em novembro, quando acaba o chamado período seco (com poucas 
chuvas). O patamar será menor que o de 2001, ano de racionamento de energia, 
quando estava em 37%. 

 
Apesar da situação preocupante, o Operador Nacional do Sistema Elétrico descarta 

qualquer risco de racionamento. O problema é o custo –e se acostumar com a conta 
de energia mais cara daqui para frente.  

 
O nível baixou 
Reservatórios de hidrelétricas de todo o Brasil já sofrem os efeitos da falta de chuva, 

e a situação tende a piorar até novembro, por causa do período seco. A situação não 
é novidade: há pelo menos cinco anos a estiagem prolongada já indicava os problemas 

que se repetem ano a ano no setor elétrico. 
 

O nível baixou 
Reservatórios de hidrelétricas de todo o Brasil já sofrem os efeitos da falta de chuva, 
e a situação tende a piorar até novembro, por causa do período seco. A situação não 

é novidade: há pelo menos cinco anos a estiagem prolongada já indicava os problemas 
que se repetem ano a ano no setor elétrico. 

Capacidade de armazenamento nacional  
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Liminar suspende parcialmente pagamento das indenizações às 

transmissoras 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de 

Consumidores Livres (Abrace) obteve na Justiça, nesta segunda-feira, 10, uma liminar 
que suspende parcialmente o pagamento da parte da tarifa de uso do sistema de 

transmissão relativa às indenizações para as transmissoras.  
 
A juíza Daniele Maranhão Costa, da 5ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, 

determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) exclua a parcela do 
pagamento da indenização referente à “remuneração” dos ativos ainda não 

amortizados, e indicou que incida sobre o valor histórico a ser indenizado “apenas a 
atualização”.  
 

Conforme destacou a Abrace em nota, a remuneração, prevista pela Portaria 120/2016 
do Ministério de Minas e Energia, representa mais de R$ 35 bilhões do montante total 

de R$ 62,2 bilhões de indenizações a que as transmissoras têm direito pelos ativos 
não amortizados anteriores a 2000, quando realizaram a renovação de suas 
concessões.  

 
O argumento acolhido pela juíza é de que a Lei 12.783/2013, que versa sobre o 

pagamento das indenizações, indica que o valor devido deve ser “atualizado até a data 
de seu efetivo pagamento à concessionária”, mas não fala de remuneração. “Constata-
se, portanto, que as empresas aderiram aos termos da Lei nº 12.783/2013, que 

previa, exclusivamente, a atualização dos bens e ativos, nada disciplinando sobre a 
incidência de parcela a título de juros compensatórios.  

 
Ou seja, não se pode alegar frustração de expectativa, já que a Portaria nº 120/2016 
inovou na questão. As empresas anuíram aos termos da Lei, acatando a simples 

atualização dos ditos bens e ativos”, justificou a juíza.  
 

A juíza não acatou, porém, o pedido de suspensão integral do pagamento. Na decisão, 
ela explica que entende que “deva prevalecer a presunção de legalidade do ato 
administrativo”, mas indica que a questão será analisada no processamento da ação.  

“A decisão judicial não pacifica ainda a questão, embora confirme o entendimento de 
que pelo menos a remuneração não é de responsabilidade dos consumidores”, disse o 

presidente da Abrace, Edvaldo Santana, em nota, na qual lembra que as indústrias 
representadas na ação questionam também a transferência das indenizações do poder 
concedente aos consumidores.  

 
Segundo a Abrace, a decisão da Aneel divulgada em fevereiro de 2017 aumentou, em 

média, 200% as tarifas de uso do serviço de transmissão (TUST) para os consumidores 
industriais. Do total de indenizações às transmissoras a serem pagos em 8 anos, cerca 

de R$ 9 bilhões são referentes aos grandes consumidores de energia.  
 
A decisão liminar em favor da Abrace é a segunda que beneficia consumidores e retira 

de suas tarifas de energia, ainda que parcialmente, o custo relacionado ao pagamento 
das indenizações às transmissoras. Na sexta-feira, a CSN obteve uma liminar que a 

isentou deste pagamento.  
 
Do total de indenizações às transmissoras, que serão pagas em oito anos, cerca de R$ 

9 bilhões são referentes aos grandes consumidores de energia, diz a Abrace.  
 

Indenização  
Os valores a que as transmissoras têm direito estão relacionados a investimentos em 
melhoria e expansão de linhas e subestações anteriores ao ano 2000 e que ainda não 

foram amortizados. Pela proposta original, lançada pela ex-presidente Dilma Rousseff 
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em 2012, o governo não pretendia pagar indenização por essas obras e equipamentos, 
mas mudou de ideia após uma forte pressão das transmissoras, que sinalizaram que 
não iriam aderir à proposta de renovação dos contratos.  

 
Quando concordou em pagar a conta às transmissoras, a União garantiu a adesão 

dessas empresas ao pacote de renovação antecipada das concessões e, a partir disso, 
anunciou a redução da conta de luz em 20%, ainda em 2013. Essa situação foi 

sustentada até o fim do período eleitoral, em 2014.  
 
Após as eleições, o governo admitiu que não tinha mais como bancar as medidas com 

base em aportes do Tesouro Nacional. Têm direito à indenização a CEEE-GT, Celg-GT, 
Cemig-GT, Copel-GT, CTEEP, além de Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Chesf, do grupo 

Eletrobras.  
 
O pagamento das indenizações para as transmissoras só foi autorizado no ano 

passado, para valer a partir deste ano. Como as empresas ficaram quase cinco anos 
sem receber, os juros ficaram muito elevados. 

 

Renan dará palestra sobre reforma da Previdência na Força Sindical 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após as investidas nas redes socais e declarações contra a reforma da Previdência, o 

líder do PMDB do Senado, Renan Calheiros (AL), participará de um evento realizado 
pela Força Sindical para tratar do tema. Assim como Renan Calheiros, a cúpula da 
Força Sindical, presidida pelo deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), também tem 

se posicionado contra as mudanças nas aposentadorias sugeridas pelo governo do 
presidente Michel Temer.  

A palestra do líder do PMDB no Senado está prevista para ocorrer no dia 20, em São 
Paulo. Renan Calheiros tem evitado fazer considerações pontuais à proposta, mas no 
Congresso tem capitaneado as críticas ao texto oferecido pela equipe econômica da 

administração federal.  
 

Diante das resistências, a gestão federal incumbiu o relator do projeto da reforma da 
Previdência na comissão especial da Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), a procurá-lo para 
apresentar os principais tópicos.  

 
A determinação ocorreu após Temer anunciar na semana passada o recuo do Poder 

Executivo em cinco pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Entre eles, 
na regra de transição, pensões, aposentadorias especiais e rural e o Benefício da 
Prestação Continuada (BPC). A previsão é de que a reunião entre Renan Calheiros e 

Maia seja realizada nesta terça-feira, 11, quando o líder do PMDB retornar de Alagoas. 
 

ARTIGO: Momento de reformas 

11/04/2017 – Fonte: CNI 

 
Para o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo 
Afonso Ferreira, o momento é de romper desafios e construir bases 

sustentáveis para um futuro promissor, de crescimento e desenvolvimento 
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Crises estimulam o aprimoramento e devemos vê-las como oportunidades. O Brasil 
passou por várias, que trouxeram instrumentos para suprir lacunas, como: a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal de 1988, que tiveram 

suas importâncias e contribuições, mas ainda há obstáculos que o Estado não 
conseguiu romper. Somos reconhecidos pela burocracia e complexidade de leis, sendo 

imprescindíveis a realização de mudanças no âmbito das relações do trabalho, da 
previdência, da legislação ambiental, tributária, política, entre outras. 

 
O desafio da gestão pública é conduzir suas estruturas com governança e eficiência, 
evitando aumento de tributos, pois a sociedade não aguenta os excessos, que elevam 

o custo da produção, desestimulam a geração de empregos e reduzem o poder de 
compra da população. O governo federal tem apresentado propostas de reformas que 

merecem ser apoiadas como alternativas para a retomada do crescimento, pois o atual 
modelo não é sustentável. 
 

É justo o reconhecimento nas ações de modernização das leis do trabalho e da 
previdência, bem como ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de 

terceirização. A sociedade precisa se conscientizar que o cenário é complexo e exige 
medidas duras. Vários países chegaram ao patamar de desenvolvimento pelo senso 
de urgência e coragem de mudar. 

 
Forças políticas e contrárias, movidas a interesses partidários e corporativistas, estão 

se movimentando, em detrimento dos interesses coletivos.  Minorias organizadas 
tentam desvirtuar a realidade, com informações infundadas e falsas, como ao afirmar 
que a terceirização irá causar desemprego e precarização das relações de trabalho e 

que as reformas trabalhista e previdenciária irão acabar com direitos dos  
rabalhadores. 

 
O trabalho dignifica o ser humano e o mais importante neste momento é se buscar a 
sobrevivência das empresas e a redução do desemprego. 

 
Mitos e desinformações precisam ser combatidos para que a verdade prevaleça e seja 

feito aquilo que é melhor para o Brasil. Precisamos de união, diálogo e desapego a 
ideologias, pois estamos todos no mesmo barco e se não forem implementadas 
mudanças no curto prazo, todos pagaremos a conta, que tem se tornado cada vez 

maior. 
 

(Paulo Afonso Ferreira - vice-presidente da CNI). 
 

Editorial: A reforma e o mínimo 

11/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Em uma negociação política delicada como a da reforma da Previdência, o que o 
governo Michel Temer (PMDB) menos precisa é da suspeita de que esteja a exagerar 

a gravidade do problema.  
 
Se não parece ser exatamente esse o caso, há evidências, todavia, de que o Executivo 

federal não tratou com a devida clareza suas projeções para a despesa previdenciária 
nos anos vindouros.  

 
Como noticiou esta Folha, os cálculos para o gasto do Instituto Nacional do Seguro 
Social até 2060 —cruciais na argumentação em favor da reforma proposta— partem 

do pressuposto, bastante questionável, de que a atual política de valorização do salário 
mínimo vá ser mantida por todo o período.  

 
Com tal hipótese, estima-se que, sem alteração nas regras da aposentadoria, a 
despesa saltará de já excessivos 8% para absurdos 17% do PIB nas próximas décadas.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/04/1874425-a-reforma-e-o-minimo.shtml


Ora, é óbvio que qualquer exercício premonitório do gênero estará sujeito a grande 
dose de subjetividade e incerteza. Não por acaso tornou-se notória a falibilidade das 
antevisões da ciência econômica.  

 
As cifras em questão serão maiores ou menores conforme a evolução do PIB, da 

clientela do INSS e de sua longevidade —e, sim, dos reajustes do piso salarial, recebido 
por dois terços dos aposentados e pensionistas do setor privado.  

 
Isso não significa que as projeções não devam ser feitas, ou levadas a sério. Pelo 
contrário, há que divulgar mais delas, com diferentes cenários e transparência nos 

critérios adotados.  
 

Ao escolher sua metodologia, é provável que o governo tenha preferido não avançar 
sobre outro tema, tão espinhoso quanto a mudança na Previdência —a exaustão da 
política de aumento do poder de compra do salário mínimo.  

 
Em Brasília se sabe, mas não se diz em voz alta, que dificilmente será possível renovar 

a regra que determina reajustes acima da inflação, até 2019, conforme o crescimento 
anterior da economia.  
 

Em princípio, o mecanismo poderia ser sustentável, uma vez que a expansão do PIB 
eleva, igualmente, a receita previdenciária. No entanto, o aumento acelerado do 

número de beneficiários do INSS, resultante do envelhecimento populacional, 
desequilibra a equação.  
Ao próximo presidente caberá a ingrata decisão de rever ou não a fórmula, ponderando 

entre o risco de agravamento do rombo orçamentário e o custo político de impor uma 
lei menos generosa.  

 
Certo é que, caso o Congresso desfigure a reforma ora em análise, as chances de 
persistir na valorização do piso cairão dramaticamente. Nessa hipótese, o ajuste 

inevitável penalizará o estrato mais desfavorecido dos segurados.  
 

Secretário aposta em benefício da reforma para gerações futuras 

11/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

Mudar o sistema brasileiro de aposentadorias e pensões trará benefícios para as 
futuras gerações no País. Para o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, a 

proposta de reforma em debate no Congresso Nacional, apresentada pelo Executivo 
em dezembro passado, também será positiva para os próximos governantes. 
 

Durante evento do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, Caetano afirmou que é normal 
que um tema como esse tenha um grande debate e que a gestão que propõe assume 

todo o ônus político. "Essa reforma também é muito mais uma proposta de Estado que 
de governo", disse o secretário. 

 
Ele ponderou que a opção do governo por fazer a reforma traz o custo político para o 
presente, mas gera um benefício maior para as gestões futuras. "Hoje, ainda somos 

um País jovem. Mas, com o passar do tempo, a população idosa vai crescer de modo 
expressivo", afirmou. 

 
Na visão do secretário, seria "muito mais fácil" não encarar o problema do déficit na 
Previdência e deixar para o próximo governo fazer a reforma.  

 
Um dos pontos debatidos é a idade mínima de 65 anos, que já existe para o 

trabalhador urbano. A ideia, agora é tornar isso igualitário para todos os brasileiros. 
 
 

 

http://www.contabeis.com.br/noticias/33484/secretario-aposta-em-beneficio-da-reforma-para-geracoes-futuras/


Direitos adquiridos 
A reforma também respeita os adquiridos. Para os trabalhadores que já se 
aposentaram ou reúnem as condições para ter acesso ao benefício, nada muda com a 

reforma da Previdência, mesmo depois, caso ela seja aprovada. 
 

Temer reúne base aliada para discutir apoio à reforma da Previdência 

11/04/2017 – Fonte: Agência Brasil 

 
O presidente Michel Temer reúne-se hoje (11) com líderes da base aliada ao governo 
federal na Câmara dos Deputados para discutir a reforma previdenciária e avaliar o 

cenário para a aprovação da matéria. Também participam da reunião integrantes da 
Comissão Especial da Reforma da Previdência. 

 
O assunto foi pauta de um encontro que os parlamentares tiveram ontem (10), por 
quase três horas, com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eles buscaram 

formas de suavizar as regras de transição previstas na proposta. "A questão dos cinco 
pontos [que serão alterados] já foi negociada. Agora, como fazer para evitar o abismo, 

o modelo disso, é que está sendo discutido, qual é o melhor formato”, disse o líder do 
governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), ao deixar o encontro. 
 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Previdência considera a 
idade mínima de 65 anos para aposentadoria e inclui nas regras de transição apenas 

os trabalhadores que estão acima dos 50 anos, no caso dos homens, e de 45 anos, no 
caso das mulheres. O projeto prevê um pedágio de 50% para cada ano que falta para 
a aposentadoria pelas regras atuais. O governo aceitou negociar esse e mais quatro 

pontos no texto da reforma para facilitar a aprovação. 
 

No encontro de hoje, Temer e a base devem abordar a questão da fidelidade da base 
aliada, na tentativa de contabilizar quantos votos o governo espera obter para aprovar 
o relatório, que tem a previsão de ser apresentado no dia 18 pelo relator Arthur Maia 

(PPS-BA). 
 

Temer diz que Congresso é “senhor do processo” na reforma da Previdência 

11/04/2017 – Fonte: Agência Brasil 
 

 
 

 
 
 

 
Presidente Michel Temer durante jantar no Clube Atlético Monte Líbano Beto Barata/PR 

O presidente da República, Michel Temer, disse hoje (10) que está negociando a 
reforma da Previdência com o Congresso Nacional e que as alterações de pontos do 

projeto estão sendo feitas dentro uma dinâmica natural de diálogo. Ele ressaltou, no 
entanto, que o Congresso é o “senhor do processo”. 
 

“Nós enviamos essa proposta ao Congresso Nacional, que naturalmente agora é o 
senhor desse processo. Nós estamos até negociando os termos da reforma a ser 

aprovado. É uma dinâmica natural do diálogo, inerente à experiência democrática”, 
disse Temer ao discursar em jantar oferecido a ele pela comunidade libanesa da capital 
paulista. 

 
Temer defendeu que o projeto enviado ao Legislativo visa evitar a falência do sistema 

e combate atuais privilégios. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/temer-reune-base-aliada-para-apoio-reforma-da-previdencia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/temer-diz-que-congresso-e-senhor-do-processo-na-reforma-da-previdencia


“De nossa parte, nós temos um duplo objetivo: adaptar a Previdência à nossa realidade 
demográfica, tornando-a financeiramente sustentável, e salvando-a da falência. E, 
naturalmente, combater privilégios”, disse. 

 
No discurso de aproximadamente 25 minutos, no clube Monte Líbano, na zona sul da 

capital, o presidente lembrou de ações de seu governo, como a reforma do ensino 
médio e o combate à inflação e aos juros.  

 
“Já começamos a colher os resultados. O risco país, aquele que nos tirou o grau de 
investimento, estava 575 pontos negativos. Agora estamos na casa de 270 pontos. 

Quando chegarmos a 240, nós recuperaremos nosso grau de investimento”, ressaltou. 
 

Síria 
Temer também manifestou preocupação em relação aos conflitos envolvendo a Síria e 
defendeu a paz na região. O presidente disse ainda que o Brasil está aberto aos 

refugiados sírios.  
 

“Eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e 
governados, e as nações do mundo todo, particularmente as integrantes da ONU, para 
que logo tenhamos paz naquele país vizinho que, de alguma maneira, tem no Líbano 

o agasalho para muito dos refugiados sírios”, disse. 
 

“Eu tenho dito, como já disse na assembleia-geral da ONU, nós aqui no Brasil estamos 
abertos aos refugiados sírios, como estivemos abertos ao longo do tempo para toda 
imigração mundial”, acrescentou. 

 
Temer disse ainda que irá se empenhar para o avanço do acordo de livre comércio 

entre Mercosul e o Líbano. “Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora 
incrementá-lo”, disse. 
 

Placar mostra 273 votos contrários e 100 a favor da reforma da Previdência 

11/04/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 

 
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 subiu para 273, enquanto o dos que são a favor 
continua em 100.  

 
Na manhã desta terça-feira, 11, havia 35 indecisos; 62 não quiseram responder; 41 
não foram encontrados, e um disse que deve se abster.  

O levantamento também mostrou que 70 deputados são a favor, mas com alteração 
da idade mínima para mulheres e 54 apoiam as mudanças mas com alteração da idade 

mínima para homens.  
 

Além disso, 74 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 77 defendem a 
retirada da exigência de 49 anos de contribuição para ter o direito de benefício integral. 

 

Equipe econômica eleva o tom ao sair em defesa da reforma da Previdência 

11/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil 
 
A equipe econômica assumiu um tom mais alarmista para defender a necessidade de 

o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência agora, dias após o presidente 
Michel Temer ter cedido aos apelos políticos e aberto mão de importantes pontos da 

proposta original e que vão reduzir a economia de despesas em mais de 100 bilhões 
de reais em uma década. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-04/itamaraty-ve-com-preocupacao-escalada-do-conflito-militar-na-siria
http://www.istoedinheiro.com.br/placar-mostra-273-votos-contrarios-e-100-a-favor-da-reforma-da-previdencia/
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17C1M7-OBRTP?sp=true


Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), que 
participaram de um mesmo evento nesta segunda-feira, defenderam que, entre 
outros, se a reforma não for aprovada neste ano, direitos dos aposentados serão 

cortados num futuro próximo e a economia não se recuperará bem neste ano. 
 

"Temos a oportunidade de fazer a reforma da Previdência sem cortar direitos", afirmou 
Oliveira, acrescentando que, se ela for postergada por mais 2 ou 3 anos, essa "janela 

se fecha". 
 
E Meirelles não foi diferente: "a solução lá na frente será muito pior", afirmou ele, ao 

se referir à necessidade de se aprovar a reforma agora. 
 

Diante da constatação de que não teria condições de aprovar a reforma da Previdência 
como está, na semana passada o governo admitiu alterar a proposta em pelo menos 
cinco pontos mais sensíveis, que podem reduzir economia com ela em 115 bilhões de 

reais ao longo de 10 anos. 
 

Também na semana passada, o governo piorou expressivamente a meta de déficit 
primário para o governo central em 2018, a 129 bilhões de reais. 
 

Meirelles disse ainda que a aprovação mais rápida da reforma da Previdência é 
fundamental para recuperação da economia em 2017 e que, quando ela sair do papel, 

em 10 anos um terço das despesas totais para outras despesas poderão existir. 
 
Já Oliveira destacou que, sem a reforma, os juros estruturais do país serão mais altos 

e que o governo está propondo uma reforma gradual, que não reduz benefício e não 
aumenta a carga tributária para os aposentados. 

 
"Se não fizermos reforma, em 10 anos a Previdência vai responder por 80 por cento 
das despesas do governo", acrescentando que, com isso, "o governo estaria 

inviabilizado". 
 

Segundo ele, a proposta é de que o trabalhador rural contribua para Previdência com 
o equivalente a 5 por cento sobre o salário mínimo. 
 

ESTADOS 
Meirelles disse ainda que o governo está discutindo soluções com os governadores 

sobre a questão fiscal dos Estados e que assegurem a autonomia federativa d 
viabilizem a reforma previdenciária dos entes.  
 

O ministro da Fazenda, no entanto, disse ainda que o governo não vai sacrificar o 
ajuste fiscal em andamento para ajudar os Estados que estão endividados. 

 

Mercado dá reforma como certa, mas aprovação não será fácil, diz Marcos 
Pereira 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Em reunião com empresários do setor de comércio e serviços, o ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, afirmou nesta segunda-feira, 

10, que o mercado financeiro “já está dando como certa” a aprovação da reforma da 
Previdência, mas que não será fácil para o governo conseguir os votos suficientes. Ele 
citou a sua condição de presidente licenciado de um partido, o PRB, para falar da 

pressão que a sociedade tem feito sobre os deputados contra a emenda constitucional.  
 

“Temos uma bancada de 24 deputados e eu percebo o desgaste, a pressão que é sobre 
os deputados sobre esse tema”, disse o ministro.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercado-da-reforma-como-certa-mas-aprovacao-nao-sera-facil-diz-marcos-pereira/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mercado-da-reforma-como-certa-mas-aprovacao-nao-sera-facil-diz-marcos-pereira/


“Eu recebo constantemente mensagens dele, no grupo da bancada, e às vezes 
individualmente, de que os deputados estão sendo hostilizados nos aeroportos, estão 
sendo recebidos nos seus Estados com outdoors com suas fotografias, com cartazes 

com suas fotografias, dizendo que esse deputado vai acabar com a aposentadoria dos 
pobres, aquele discurso que infelizmente aqueles que são contrários sabem fazer”, 

acrescentou.  
 

Preocupado, Pereira pediu aos empresários que ajudem o governo na aprovação da 
reforma, publicando artigos nos jornais e mensagens no rádio para defender a 
proposta e rebater supostas mentiras.  

 
“Que vocês se empenhem, se esforcem, também pautem, façam artigo para jornal, 

façam editoriais para veicular nas rádios, no rádio fala-se muito com a população”, 
sugeriu. “O debate não é simples. Se não nos unirmos para reformar o Brasil, o Brasil 
continuará sendo pouco competitivo”.  

 
Em resposta a quem diz que a reforma vai atingir os mais pobres, o ministro afirmou 

que 62% dos aposentados recebiam o salário mínimo quando estavam no mercado de 
trabalho e hoje ganham o mesmo valor na condição de aposentado. “Isso vai continuar 
assim, porque o mínimo é o mínimo que a legislação exige. A reforma vai atingir uma 

elite do funcionalismo público”, afirmou. 
 

Padilha nega que relatório sobre reforma da Previdência esteja fechado 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, negou nesta segunda-feira, 10, que o relatório 
da reforma da Previdência já esteja fechado. Ao ser perguntado se o texto estava 

pronto e informado que o relator da matéria, deputado Arthur Maia (PPS-BA), deixou 
a reunião na Casa Civil afirmando que já tinha sido finalizado, Padilha rebateu: “Então, 
fale com quem disse que fechou. Eu estou falando que não fechou”.  

 
Ao deixar mais cedo a reunião no Planalto com membros da equipe técnica da Fazenda, 

da Casa Civil, do Planejamento e líderes na Câmara, Maia afirmou que o texto fechado 
seria apresentado na reunião desta terça-feira, 11, com o presidente Michel Temer e 
com líderes da base. “A partir de amanhã (terça), eu e o presidente da República 

vamos comunicar isso aos líderes. Depois que os líderes conhecerem o relatório eles 
poderão tratar na bancada”, disse.  

 
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), ao deixar a reunião, também 
estranhou a declaração do relator. “Ele ainda está ouvindo as bancadas, ele saiu daqui 

pra ouvir duas bancadas”, disse. Questionado se Arthur Maia havia se precipitado com 
a declaração, Aguinaldo relativizou. “Não, porque o conceito está fechado”, disse. 

Segundo ele, amanhã serão conversados na reunião os cinco pontos que o governo 
decidiu flexibilizar. “Tem que ir aperfeiçoando para ter o melhor texto possível”, 

completou.  
 
Diante da insistência sobre as declarações de Maia, Aguinaldo também rebateu: 

“Quem fala sobre relatório não sou eu. É o relator”. Segundo Maia, ao apresentar aos 
parlamentares o texto final da proposta haverá um compromisso dos líderes em 

conquistar apoio a medida. “Os líderes vão apresentar para bancadas para que se 
possa cobrar naturalmente o apoio ao nosso relatório na medida em que ele expressa 
os sentimentos do que foi solicitado pelas bancadas “, disse.  

 
Ao ser questionado se ele já havia conseguido fechar os pontos que foram flexibilizados 

por Temer na semana passada, Maia limitou-se a dizer que sim. “Todos os pontos”, 
sem responder quais eram as definições.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/padilha-nega-que-relatorio-sobre-reforma-da-previdencia-esteja-fechado/


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) e nas pensões.  
 

Segundo interlocutores, o objetivo do governo é assegurar “um texto razoável” na 
comissão especial para, então, partir para a votação no plenário. Temer quer 

assegurar que o calendário proposto não seja ainda mais atrasado e garantir que o 
texto seja aprovado – na Câmara e no Senado – ainda no primeiro semestre. 
 

Previdência deve ter mesma transição para todos e pedágio reduzido a 30% 

11/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O governo e o relator da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-MA), 
pretendem reduzir de 50% para 30% o pedágio a ser cobrado sobre o tempo restante 

para a aposentadoria na regra de transição da reforma previdenciária.  
 

O novo percentual foi citado pelo relator em reunião no Palácio do Planalto nesta 
segunda-feira (10), segundo apurou a reportagem.  
 

A ideia é estabelecer uma idade mínima progressiva para a transição, que subirá até 
chegar aos 65 anos.  

Por isso, a redução do percentual é benéfica para aqueles que estavam fora da 
transição na proposta original, mas pode dificultar o acesso à aposentadoria para 
aqueles que estão mais próximos dela. Também por essa razão o governo entende 

que os efeitos fiscais podem ser maiores no curto prazo, ao atrasar a aposentadoria 
daqueles que estavam mais próximos, mas que são mais jovens.  

 
A regra original previa transição apenas para mulheres a partir de 45 anos e homens 
a partir dos 50 anos. Agora, a ideia é que todos possam entrar na transição.  

 
O presidente da comissão da reforma da Previdência, deputado Carlos Marun (PMDB-

RS), confirmou que a transição valerá para todos, mas disse que ainda não está 
fechada a idade mínima progressiva da transição.  
 

"O limite de corte não seria a idade da pessoa, 50 anos. A princípio, todos poderiam 
estar na transição, só que vão ter de cumprir um pedágio em relação ao tempo de 

serviço que falta e, além disso, ter atingido já uma idade mínima estabelecida."  
 
Segundo participantes da reunião com Marun, Maia, o ministro Eliseu Padilha (Casa 

Civil) e líderes do governo, boa parte do encontro foi destinada a discutir a regra de 
transição para aposentadoria por tempo de contribuição.  

 
Até a semana passada, a ideia era implementar uma idade mínima progressiva, como 

55 anos para as mulheres e 57 para os homens, de forma que aumente até chegar 
aos 65 anos.  
 

Na reunião, foi discutida a possibilidade de partir de idades mínimas para homens e 
mulheres com uma distância de cinco anos (52 e 57 anos ou 53 e 58 anos). Esse 

ponto, contudo, não ficou fechado.  
 
Também não foi discutida a transição para aposentadoria por idade, que deve ter o 

mesmo pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição exigido.  
 

REGRA DE CÁLCULO  
Outro tema que foi mencionado pelo relator na reunião, de acordo com autoridades 
presentes, foi a regra de cálculo.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1874423-previdencia-deve-ter-mesma-transicao-para-todos-e-idade-minima-progressiva.shtml


Um ponto que incomoda os defensores da proposta é o discurso de que são necessários 
49 anos para ter direito ao benefício integral.  
 

Para tentar evitar essa crítica, uma proposta em estudo é mudar a regra de cálculo 
para 60% mais 1% por ano de contribuição, em vez de 51%.  

 
O percentual, no entanto, incidiria sobre a média de todas as contribuições do 

trabalhador, em vez de ser calculado em cima das 80% maiores contribuições, como 
hoje.  
 

Na prática, o cálculo sobre todas as contribuições reduz o valor do benefício final, já 
que considera também os menores salários, mas o aumento do percentual da regra 

de cálculo compensaria essa mudança e, segundo defensores da proposta, acabaria 
com o discurso de que é necessário trabalhar 49 anos para ter o benefício máximo.  
 

Na manhã desta terça-feira (11), Temer se reunirá com líderes da base e membros da 
comissão especial da reforma da Previdência.  

 

Reforma da Previdência não vai prejudicar o trabalhador de menor renda, diz 

Meirelles 

11/04/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

 
 
A Reforma da Previdência não vai prejudicar o trabalhador de menor renda, declarou 
nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante o seminário 

“Previdência Social no Brasil: Aonde Queremos Chegar?” no Rio. Segundo ele, os mais 
atingidos são os que possuem carteira assinada e os que tiveram condições de 

contribuir por mais tempo. 
 
Segundo Meirelles, boa parte dos trabalhadores de renda mais baixa entra e sai do 

mercado de trabalho com mais frequência, portanto tem mais dificuldade de cumprir 
com o tempo mínimo de contribuição. 

 
Veja o Placar da Previdência do ‘Estado’ 
 

“Ele já tende a se aposentar por idade. Quem na realidade se aposenta mais cedo no 
Brasil é aquele que tem a possibilidade de estar com carteira assinada e estar 

contribuindo durante todo o seu período de trabalho”, afirmou. 
 
Meirelles disse que as regras atuais incentivam os trabalhadores a sair do mercado de 

trabalho.  
 

Ele afirmou que a idade média de aposentadoria no Brasil é de 59,4 anos, enquanto 
que no México, que teria condições econômicas semelhantes, essa idade é de 72 anos. 

“Não vou entrar em detalhes, mas quanto mais generosa e mais cara é a previdência 
maior é a taxa de juros estrutural da economia”, ressaltou. 
 

Dívida dos Estados. O ministro da Fazenda lembrou a grave situação fiscal de Estados 
como o Rio de Janeiro, que enfrenta dificuldade de pagar a folha de ativos e inativos. 

 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/reforma-da-previdencia-nao-vai-prejudicar-o-trabalhador-de-menor-renda-diz-meirelles/
http://www.istoedinheiro.com.br/reforma-da-previdencia-nao-vai-prejudicar-o-trabalhador-de-menor-renda-diz-meirelles/


“Grande parte dos Estados estão tendo dificuldades nessa linha, com tendência de 
insustentabilidade, por causa da Previdência. Portanto, tem que fazer essa reforma 
agora”, defendeu. 

 
Ele afirmou ainda que poucos Estados brasileiros irão adequar-se aos critérios exigidos 

pelo governo federal para que se enquadrem no regime de recuperação e estarão 
aptos a receber ajuda da União. “Os Estados têm que fazer cortes muito sérios. Isso 

limita.” 
 
Entre os potenciais beneficiários estão o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Este 

último ainda analisa se vai aceitar as condições impostas pelo governo federal, disse 
o ministro, após participar de seminário sobre a reforma da Previdência, no Rio. 

 
“Não há na Lei previsão de ajuda fiscal do governo federal aos Estados”, afirmou o 
ministro, complementando, em seguida, que a suspensão do pagamento de dívidas ao 

Tesouro, permitida aos Estados que aderirem ao programa do governo federal, é 
temporária. "As dívidas serão cobradas no futuro", acrescentou. 

 

Alternativa é reforma combinar idade mínima escalonada com pedágio, diz 

líder 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou na noite 
desta segunda-feira (10) que uma das ideias estudadas pela equipe econômica e pelo 
relator da reforma da Previdência na Casa, Arthur Maia (PPS-BA), é uma regra de 

transição com idade mínima escalonada casada com um “pedágio”.  
 

Mais cedo, Ribeiro disse que o governo discute uma regra de transição com idade 
mínima escalonada, que começaria com 55 anos para mulheres e 57 anos para 
homens. A ideia é que, a cada dois anos, a idade mínima para a mulher se aposentar 

aumentaria um ano, enquanto a dos homens, dez meses. Após 20 anos, tempo de 
duração da transição, as duas idades se igualariam em 65 anos.  

 
De acordo com o líder do governo, uma das alternativas discutidas é casar essa idade 
mínima escalonada com o pagamento de um pedágio sobre o tempo de contribuição. 

O porcentual desse pedágio, ou seja, do tempo que o trabalhador teria de trabalhar a 
mais, ainda não foi definido, disse Aguinaldo ao Broadcast.  

 
Pela proposta original enviada pelo governo, homens e mulheres só poderão se 
aposentar aos 65 anos. O texto prevê, porém, uma regra de transição para mulheres 

acima de 45 anos e homens com mais de 50 anos. Eles teriam de pagar um “pedágio” 
de 50% sobre o tempo de contribuição que faltaria para se aposentarem na data da 

promulgação da PEC da reforma da Previdência.  
 

Essa regra, porém, enfrentou forte resistência, o que levou o presidente Michel Temer 
a autorizar a articulação de uma nova forma de transição. Para evitar perdas, o 
governo vinha estudando uma nova regra cujo impacto nas contas públicas fosse 

próximo ao que teria a regra de transição prevista no texto original. 
 

Arthur Maia diz ao PR que governo irá preservar emendas parlamentares 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), informou 
aos parlamentares da bancada do PR que o governo fará um remanejamento de 

recursos do Orçamento para preservar as emendas parlamentares do Orçamento.  
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“Tenho uma boa notícia. Ouvi do Palácio do Planalto que depois do corte do Orçamento 
haverá remanejamento de recursos para preservar as emendas”, disse o relator 
durante reunião da bancada do partido de 39 deputados para discutir as mudanças na 

proposta de reforma.  
 

No corte do Orçamento de R$ 41,2 bilhões, o governo fez um grande 
contingenciamento de emendas dos parlamentares e, agora, esse contingenciamento 

já começa a ser revisto.  
 
Durante a reunião com o relator, alguns parlamentares reclamaram que o governo 

privilegia as emendas de deputados que são mais próximos das lideranças políticas do 
governo Michel Temer em detrimento das emendas dos deputados do chamado “baixo 

clero”.  
 
O relator ouviu de boa parte dos deputados do PR preocupação com as eleições de 

2018 e o temor de não serem reeleitos diante da pressão dos eleitores contra a 
reforma. O deputado Delegado Edson Moreira (PR-MG) disse claramente ao relator 

que a reforma não será aprovada. O relator de muitos parlamentares do PR foi nessa 
mesma direção.  
Ao final da reunião, o relator disse que é melhor dar o voto favorável à reforma do 

que correr o risco de nas eleições de 2018 a economia estar um desastre.  
 

Oliveira Maia disse que um cenário de grande vulnerabilidade ocorrerá no ano que vem 
se a reforma do presidente Temer não for aprovada. “Somos todos sócios desse 
governo porque votamos no impeachment. Maia disse ainda aos deputados do PR que 

é preciso defender com “peito aberto” e “alto e bom som” a fixação de idade mínima 
para aposentadoria na reforma da Previdência. 

 

‘Há espaço de interlocução com deputados contrários à reforma’, diz Dyogo 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Confiante na aprovação da reforma da Previdência, o ministro do Planejamento, Dyogo 

Oliveira, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, 
que, com as indicações de mudança no texto dadas pelo presidente Michel Temer na 
semana passada, a proposta já está “bem próxima” de ter o apoio necessário para ser 

aprovada.  
 

Para o ministro, é preciso interpretar melhor o resultado do Placar da Previdência, do 
Grupo Estado, porque há espaço de interlocução com os deputados que tomaram 
posição contra a proposta. A estratégia agora, segundo Oliveira, é muita comunicação 

para esclarecer os parlamentares sobre a necessidade da reforma.  
 

Assim como o presidente Temer, o ministro do Planejamento não afastou a 
possibilidade de mudanças em relação à exigência de idade mínima de 65 anos 

também para mulheres. “Isso vai ser tratado da mesma forma que os outros pontos. 
No momento oportuno, se houver o entendimento, a gente divulga”, afirmou.  
 

Confira os principais trechos:  
 

Qual é a perspectiva de aprovação da reforma?  
Eu sou confiante, acho que o governo está dialogando com o Congresso, ouvindo as 
principais questões. O relator tem feito um bom trabalho, dialogando, conversando 

com a base. Tenho uma expectativa muito positiva sobre a aprovação.  
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Os votos contrários do Placar da Previdência, do Grupo Estado, serão 
superados?  
Acho que tem que interpretar melhor o próprio placar. Porque ali é o seguinte: tem 

várias perguntas que são condicionais. Então, mesmo quem se diz inicialmente contra, 
com alguma alteração pode apoiar a proposta. Acho que tem espaço de interlocução.  

 
As flexibilizações já anunciadas garantem a aprovação, ou o governo terá de 

optar por mais alterações?  
Não, a gente está confiante de que, com essas sinalizações que já foram dadas, a 
proposta já está bem próxima de ter o apoio necessário para ser aprovada.  

 
Qual a estratégia de comunicação e negociação até o dia 18, data prevista 

para apresentação do relatório?  
É a mesma das últimas semanas. É muita comunicação, mostrar os números, dar as 
informações necessárias, esclarecer os parlamentares e ter a sensibilidade de ver 

quais pontos podem ser melhorados.  
 

O sr. acha que a questão da aposentadoria da mulher pode ser melhorada?  
Acho que isso vai ser tratado da mesma forma que os outros pontos. No momento 
oportuno, se houver o entendimento, a gente divulga.  

 
Como será a negociação com o Congresso a partir de agora?  

Do meu ponto de vista, a grande preocupação é exatamente a composição das 
despesas públicas. A Previdência hoje está tomando 55% do Orçamento e com uma 
tendência crescente.  

 
É uma questão de extrema preocupação para o ministério responsável pela formatação 

do Orçamento. A continuar a tendência dos últimos anos, em algum momento a 
Previdência vai ultrapassar 80% do Orçamento. Torna o Orçamento inadministrável.  
 

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha disse que, mesmo com reforma, a 
Previdência precisará de outra fonte de financiamento em 10 anos. As 

flexibilizações antecipam essa discussão?  
Não vi a declaração do Padilha. Essas flexibilizações reduzem um pouco a economia 
que você teria com a aprovação (do texto original). Primeiro, não significa que aprovar 

não é importante, pelo contrário. Vai perder um pouco do que era inicialmente 
previsto, mas o que é mais importante está sendo preservado.  

 
Então a reforma, mesmo com essas flexibilizações, é extremamente necessária e 
altamente importante para o País. Segundo, se daqui não sei quanto tempo precisar 

fazer outra coisa… bom, isso a gente vai ter que avaliar depois, com os dados da 
realidade.  

 
O que sabemos hoje é que, com as projeções atuais, em algum momento também a 

despesa da Previdência vai voltar a subir em termos de PIB. Mas isso vai se dar entre 
10 e 15 anos, não é uma coisa que precise ser atacada agora. O principal é o seguinte: 
a proposta do jeito que está, com essas flexibilizações que foram feitas, entrega mais 

de 80% do que era previsto inicialmente, o que é ótimo.  
 

Os servidores terão privilégios na Previdência?  
Não. Não está previsto isso. O servidor público federal já entra no governo com o 
limite de aposentadoria pelo teto do INSS. Se ele quiser ganhar mais, tem que pagar 

contribuição para Previdência Complementar para o Funpresp.  
 

Já é a regra hoje. Além disso, o servidor já tem idade mínima para se aposentar, que 
é 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens) e vai subir para 65 anos. O servidor já tem 
regra de contribuição mínima. Não há muito o que alterar. Nós não estamos pensando 

em alterar as regras de servidor público na reforma.  



A flexibilização das regras de aposentadorias especiais implica mudanças 
para outras categorias, além de professor e policial?  
Não. Isso não está sendo discutido. 

 

Marun: governo ainda fecha detalhes da regra de transição na Previdência 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente da comissão que discute a reforma da Previdência na Câmara, deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS), disse nesta segunda-feira, 10, ao deixar reunião no Palácio 
do Planalto, que dos pontos que foram flexibilizados e estarão no relatório da reforma 

o que tem tomado mais atenção é em relação a regra de transição.  
 

Segundo ele, apesar da complexidade do tema, agora “a regra de transição está meio 
que no detalhe”. “O debate teve uma intensidade maior de sugestões, solicitações de 
esclarecimentos, em torno da regra de transição”, disse. Marun disse que defende que 

não deva ser estabelecida uma idade para a regra de transição, mas sim “um 
parâmetro” e “idade mínima”.  

 
“O limite de corte não seria a idade da pessoa. A princípio todos poderiam estar (na 
regra de transição) só que terão que cumprir um pedágio em relação ao tempo de 

serviço que falta e terem já atingido uma idade mínima que vai ser estabelecida”, 
disse. Pela proposta original enviada pelo governo, homens e mulheres só poderão se 

aposentar aos 65 anos. O texto inicial prevê, porém, uma regra de transição para 
mulheres acima de 45 anos e homens com mais de 50 anos.  
 

Eles teriam de pagar um “pedágio” de 50% sobre o tempo de contribuição que faltaria 
para se aposentarem na data da promulgação da PEC da reforma da previdência.  

 
Essa regra, porém, enfrentou forte resistência, o que levou o presidente Michel Temer 
a autorizar articulação de uma nova transição. Segundo Marun, a principal dúvida é 

em relação a idade do início da transição. “Está mais ou menos acertado que vai 
avançar a cada ano. Agora, como começa?”, disse, ressaltando que haveria a diferença 

entre homens e mulheres, “pelo menos no início”.  
 
Reunião  

Marun participou nesta segunda-feira de reunião com o ministro Eliseu Padilha e 
técnicos da Casa Civil, Planejamento e Fazenda, além de líderes da base. Segundo ele, 

a reunião nesta terça-feira, 11, entre o presidente Michel Temer e líderes da Base 
Aliada na Câmara e membros titulares e suplentes da Comissão Especial da Reforma 
da Previdência, será para apresentar os pontos que foram definidos na última quinta-

feira.  
 

“E aí pedir o obviamente o empenho”, afirmou. Segundo ele, o governo vai mostrar 
aos parlamentares que a proposta admitiu ajustes a partir das sugestões deles e que 

é preciso avançar na aprovação. 
 

Para Marun, mudanças no texto da reforma da Previdência são viáveis 

11/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 
 

Relatório deve ser apresentado na próxima semana e votado na comissão especial até 
27 de abril 
 

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão especial que discute a 
reforma da Previdência (PEC 287/16), afirmou nesta segunda-feira (10) que as 

mudanças no texto original apresentado pelo Executivo são viáveis. "Os parlamentares 
estão sugerindo ajustes, muitos deles estão sendo entendidos como pertinentes, e 
isso está sendo incorporado ao texto”, disse Marun. 
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Ele informou que a previsão é que o relatório seja apresentado no dia 18 de abril e o 
texto seja votado na comissão especial até o dia 27. Para Marun, há praticamente um 

consenso entre os parlamentares da necessidade de uma reforma da Previdência e 
afirmou que o governo não teme a rejeição da proposta pelos deputados. 

 
“Se é consenso de que é necessária uma reforma e se o governo está entendendo 

como pertinentes os ajustes propostos pelos parlamentares, não existe a mínima razão 
para que nós tenhamos medo de uma não aprovação”, explicou. “Vai ser aprovada por 
larga margem na comissão e vai ser aprovada por margem suficiente no Plenário", 

disse. 
 Íntegra da proposta: 

 PEC-287/2016 
 

Redução na idade mínima para mulheres pobres é trunfo para aprovar 
reforma 

11/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O presidente da comissão da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun 

(PMDB-MS), defende regra mais branda para mulheres que recebem até dois 
salários mínimos 

 
Walter Alves/Arquivo/ Gazeta do Povo  

  
O presidente Michel Temer se reúne nesta terça-feira (11) no Palácio do Planalto com 

líderes da base aliada e deputados que integram a comissão da reforma da 
Previdência. O propósito é juntar o maior número de deputados desse colegiado para 
mostrar força. 

 
Aliados de Temer falam em levar pelo menos 25 dos 37 deputados que compõem a 

comissão. Os governistas organizam esse encontro para ter a dimensão exata dos 
apoios que conquistaram ou não com as alterações anunciadas pelo relator, Arthur 
Maia (PPS-BA), na semana passada. 

 
Para diminuir as resistências dos aliados, o presidente da comissão, Carlos Marun 

(PMDB-MS), acredita ter uma “carta na manga” e defende que mulheres de baixa 
renda, que recebem entre um a dois salários mínimos, possam requerer aposentadoria 
com idade inferior a 65 anos. O parlamentar tem dito que a prioridade é para mulheres 

que não têm condições de contratar empregadas domésticas nem babás para seus 
filhos e que enfrentam dura dupla jornada de trabalho. 

 
Marun acredita ser essa proposta um trunfo para obter os 308 votos necessários para 
aprovar o texto no plenário da Câmara. A redução da idade para a mulher se aposentar 

tem sido um entrave para avançar a reforma. Mas o peemedebista acha difícil que a 
idade mínima de aposentadoria para essas mulheres caia dos 65 anos previstos na 

reforma para 60. Ele trabalha com idade de 62 e 63 anos. O presidente da comissão 
pretende começar a discussão do relatório de Maia semana que vem e votar ainda no 
fim do mês. 

 
Dificuldades para obter apoio 

O governo está com dificuldades em conseguir apoio entre os próprios aliados. A líder 
do PSB na Câmara, Tereza Cristina (MS), diz que sua bancada, que apoia o governo e 
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tem 35 deputados, está dividida. A parlamentar estará nesse encontro com Temer e 
disse que é preciso saber a extensão das mudanças propostas pelo governo. 
 

“Precisamos ler primeiro o relatório. O que andou para frente e o que andou para trás. 
Meu partido está rachado. É um tema delicado. Cada um tem uma posição, defende 

setores diferentes. São mudanças que mexem diretamente com a população e tudo 
que vai ser votado precisa ser profundamente conhecido”, disse Tereza Cristina. 

 

Caetano: reforma não acaba com déficit, mas busca trajetória mais 

controlada 

11/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A reforma da Previdência tende a beneficiar mais as gestões futuras do que a própria 
gestão atual, do presidente Michel Temer, defendeu nesta segunda-feira, 10, Marcelo 
Caetano, secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, durante o 

seminário “Previdência Social no Brasil: Aonde queremos chegar?”, no Rio de Janeiro. 
“Quem propõe uma reforma da Previdência está muito mais preocupado com as 

gestões futuras do que com o presente”, declarou Caetano, frisando que a reforma é 
essencial e fundamental.  
 

Segundo ele, a proposta do governo não tem como objetivo acabar com o déficit da 
Previdência, mas sim fazer com que o gasto com os benefícios como proporção do PIB 

fique relativamente estável.  
 
“A gente sabe que não é possível uma reforma para acabar com o déficit, mas que 

tenha uma trajetória como proporção do PIB mais controlada”, explicou o secretário.  
Caetano lembrou que a população brasileira envelhece rapidamente, puxada pela 

queda na taxa de fecundidade e maior longevidade da população idosa. Além disso, a 
despesa previdenciária no País já é elevada, aliada a um déficit também acentuado. 
“A gente já gasta bastante em proporções do PIB. Alguém tem que pagar isso. Ou 

então tem que sacrificar gastos em outras áreas”, observou.  
 

Na avaliação de Caetano, é necessário fazer ajustes. Ele defendeu a idade mínima de 
65 anos tanto para homens quanto para mulheres. O secretário da Previdência 
lembrou que, atualmente, trabalhadores do sexo masculino que residem em região 

urbana já têm que esperar os 65 anos caso queiram se aposentar por idade.  
 

“Existe um processo de envelhecimento populacional extremamente acelerado, que 
vai fazer com que a gente convirja para o padrão demográfico europeu. Não estou 
falando com o que está agora. No futuro, o Brasil vai ficar demograficamente muito 

parecido com a Europa”, previu Caetano.  
 

O secretário ressaltou a importância das regras de transição, mas lembrou que a 
exigência de uma idade mínima é comum em outros países. “Quando a gente olha 

para a experiência internacional, a gente vê que esse número de 65 anos se 
contempla. A existência de uma idade mínima para aposentadoria é prática 
internacional extremamente recorrente”, defendeu.  

 
Caetano disse que, caso a reforma afetasse apenas quem ainda está por entrar no 

mercado de trabalho, os impactos iniciais demorariam a ser sentidos, apenas entre 30 
e 35 anos depois da implementação das novas regras.  
 

“Então somente na virada dos anos 40, início dos anos 50, a gente teria impacto dessa 
reforma, no que diz respeito a condições de acesso. Então existe a necessidade de 

estabelecer regras de transição”, disse Caetano.  
 
De acordo com Caetano, o desenho de regra de transição é um aspecto fundamental 

da Reforma da Previdência, porque não pode ser nem tão rápida nem demorada. A 
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intenção foi estabelecer um prazo de transição de 20 anos entre as regras antigas para 
as novas regras.  
 

“Todo mundo que já está aposentado ou aquelas pessoas que já completaram 
condições de acesso ao benefício, para essas pessoas nada acontece. Para os demais 

grupos, para quem não está por receber o benefício ou que não completou as 
condições pra receber, ou fica na regra de transição, que não é exatamente a atual 

nem a permanente, ou se classifica direto à nova regra permanente”, explicou.  
 
Outro ajuste defendido pelo secretário será na pensão em caso de morte, que sofrerá 

redução para 60% do valor total do benefício, com possibilidade de acréscimo de 10% 
por dependente. “Somente Brasil e Colômbia têm pensão integral”, disse ele.  

 
Estados e municípios  
Governos municipais e estaduais podem ser obrigados a promover mudanças em seus 

regimes previdenciários em um prazo a ser definido. Essa é uma das ideias discutidas 
com parlamentares que pode fazer parte do relatório final a ser apresentado pelo 

deputado federal Arthur Oliveira Maia (PPS/BA) à Comissão Especial da Previdência no 
Congresso nos próximos dias, segundo, Marcelo Caetano.  
 

Em seminário no Rio, ele destacou que a intenção é que o mesmo regime valha para 
todos os grupos de trabalhadores. A tendência é que o relatório final apresente um 

modelo capaz de promover a convergência das regras válidas também para os 
servidores públicos, inclusive federais. Mas, para isso, seria necessário um período de 
transição.  

 
Mesmo a Previdência dos militares poderá ser alterada. Segundo Caetano, mudanças 

estão sendo analisadas pelo Ministério da Defesa. As transformações, no entanto, 
devem atingir apenas os que estão na reserva, os reformados e pensionistas. O regime 
dos militares não será tratado na reforma previdenciária diretamente, mas pela 

Defesa, segundo o secretário.  
 

Viabilidade política  
Para Caetano, a discussão com o Congresso para aprovação da reforma nas regras de 
aposentadoria é natural e democrática. “A construção da viabilidade política faz parte 

do processo da reforma previdenciária”, afirmou.  
 

Ele negou que o texto proposto pelo governo, que iguala a idade de aposentadoria 
para homens e mulheres, seja injusto por igualar trabalhadores em condições 
diferenciadas de atuação. “Existe um prazo de transição. Os mais afetados serão, na 

verdade, os que se aposentariam mais cedo”, afirmou.  
 

O secretário reconheceu ainda que aumentos nos salários de servidores estaduais têm 
impacto nos gastos com Previdência pelos governos. Mas complementou que os 

Estados têm autonomia para decidir sobre possíveis alterações em seus regimes de 
Previdência. A expectativa, no entanto, é que sigam as mudanças propostas pelo 
governo federal 

 


