18 DE ABRIL DE 2017
Terça-feira


EVENTO “UTILITY DAY - GERANDO RECEITAS ADICIONAIS A PARTIR DA ENERGIA
ELÉTRICA E DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS”



VOLKSWAGEN DÁ FÉRIAS COLETIVAS PARA 3.600 TRABALHADORES EM TAUBATÉ



GOVERNO JÁ DISCUTE MUDANÇAS NO SETOR AUTOMOTIVO PELOS PRÓXIMOS 15
ANOS



MAIS DE UM TERÇO DOS TRABALHADORES NÃO CONSEGUIRÁ SE APOSENTAR, DIZEM
PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA



PROJETO TORNA INFRAÇÃO À CLT DIFERENÇA SALARIAL POR QUESTÃO DE GÊNERO



GERDAU IMPLANTA PILOTO DO INOVA SOLAR NO NORTE DE MG



NEW HOLLAND INVESTE NA NACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS



MAKINO INVESTE NO MERCADO DE FERRAMENTARIAS



PARA A BENER, MERCADO DE MÁQUINAS COMEÇA A REAGIR



SCANIA ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 2,6 BI NO BRASIL



COM AGRONEGÓCIO CAUTELOSO, VENDA DE CAMINHÕES PATINA NO BRASIL



INDÚSTRIA DO PLÁSTICO QUER ALTERAR ENCÍCLICA PAPAL



MONTADORAS DEVEM SE VIRAR COM ESTRUTURA ATUAL



DÉFICIT NA BALANÇA DE AUTOPEÇAS DEVE CHEGAR A US$ 6 BI



SETOR AUTOMOTIVO COMEÇA A SE RECUPERAR 2017



ABERTURA DE EMPRESAS CRESCEU 20% EM 2016



EMPRESAS EM CRISE TERÃO JUSTIÇA GRATUITA



ARTIGO: POLÍTICA DE AUTOFLAGELO MONETÁRIO É EMPECILHO PARA A RETOMADA



INDÚSTRIA SOBE OS PRIMEIROS DEGRAUS DA RETOMADA



DIAGNÓSTICO SOBRE A ESTAGNAÇÃO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL ESTARÁ EM
DEBATE NA



CAE

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO POR PERÍODO GERARÁ 2 MILHÕES DE EMPREGOS
EM

3 ANOS, DIZ RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA



ESTAMOS COMPLETANDO UM PRIMEIRO CICLO DE REFORMAS DO PAÍS, DIZ TEMER A
DEPUTADOS



CAETANO: PONTO CENTRAL DO DÉFICIT É BRASIL NÃO TER IDADE MÍNIMA DE
APOSENTADORIA



COM RECUOS DO GOVERNO, REFORMA DA PREVIDÊNCIA TERÁ ECONOMIA 20%
MENOR



DÚVIDA EM IDADE PARA MULHER ADIA RELATÓRIO DE NOVA APOSENTADORIA



REFORMAS SÃO 'PERNAS' DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO PAÍS



MAGISTRADOS DIZEM QUE REFORMA AMEAÇA DIREITOS DOS TRABALHADORES



DEBATEDORES DEFENDEM MUDANÇAS EM PROPOSTA DE REFORMA TRABALHISTA



REPRESENTANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO SÃO CONTRA PROPOSTA DE REFORMA
TRABALHISTA



LEGISLAÇÃO PRECISA ACOMPANHAR O TRABALHO MODERNO E PRESTIGIAR A
NEGOCIAÇÃO COLETIVA



ARTIGO: INCENTIVOS DE ICMS - É HORA DE CONVALIDAR



INDÚSTRIA DEFENDE ELIMINAÇÃO GRADUAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É HERANÇA FASCISTA, DIZ RELATOR DA REFORMA
TRABALHISTA



ARTIGO: PLANO DE NEGÓCIOS RESPONDE: PEQUENAS EMPRESAS SÃO OBRIGADAS
A PAGAR IMPOSTO SINDICAL?



REFORMA TRABALHISTA DEVE SER VOTADA NA CÂMARA ATÉ O FIM DE ABRIL, DIZ
RELATOR



COMO FUNCIONA A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA QUEM TEM DOIS EMPREGOS



SINDUSCON/FGV: CONSTRUÇÃO CORTA 14.070 VAGAS DE TRABALHO EM
FEVEREIRO



PILOTOS E COMISSÁRIOS AVALIAM GREVE CONTRA REFORMA TRABALHISTA



DISTRIBUIDORAS SEGUEM À ESPERA DE SOLUÇÃO DE LONGO PRAZO PARA
SOBRECONTRATAÇÃO



FAZENDA

TERÁ

POSIÇÃO

MAIS

RIGOROSA

NA

APROVAÇÃO

DE

MEDIDAS

ANTIDUMPING



PESQUISAS APONTAM QUE O BRASIL ESTÁ MUITO PRÓXIMO DE SAIR DA CRISE



ILAN EVITA RESPONDER QUESTÃO SOBRE REDUÇÃO DE META DE INFLAÇÃO NO
BRASIL



ILAN: CENÁRIO BÁSICO DO COPOM POSSIBILITA ANTECIPAÇÃO DO CICLO DE
FLEXIBILIZAÇÃO



A BAIXA TAXA DE INVESTIMENTO



CONSUMIDORES PAGARÃO COMPENSAÇÃO A HIDRELÉTRICAS POR USO DE USINA
TÉRMICA



FMI ELEVA PREVISÃO PARA PIB DO BRASIL EM 2018, MAS DESTACA REFORMAS

CÂMBIO
EM 18/04/2017
Compra

Venda

Dólar

3,100

3,101

Euro

3,319

3,320

Fonte: BACEN

Evento “Utility DAY - Gerando receitas adicionais a partir da Energia Elétrica
e do Tratamento de Resíduos”
18/04/2017 – Fonte: Sinpacel
O SINDIMETAL/PR, em parceria com o Sinpacel convida seus associados e filiados para
participar do evento: “Utility DAY - Gerando receitas adicionais a partir da Energia
Elétrica e do Tratamento de Resíduos” a ser realizado dia 25/04. O evento é gratuito,
e as inscrições são online, basta clicar no próprio convite.

Volkswagen dá férias coletivas para 3.600 trabalhadores em Taubaté
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Jens Meyer/Associated Press

Volks colocou em férias coletivas 3.600 funcionários da fábrica de Taubaté
A Volkswagen determinou que 3.600 trabalhadores da fábrica de Taubaté entrem em
férias coletivas a partir desta terça-feira (18).
Segundo o Sindicato de Metalúrgicos local, a maioria dos funcionários retomará as
atividades entre 28 de abril e 2 de maio.
Cerca de 260 trabalhadores ficarão de férias coletivas por 20 dias, retornando à fábrica
em 8 de maio.
Em nota, a montadora diz que "tem feito uso de ferramentas de flexibilização para
adequar o volume de produção à demanda do mercado".
Em fevereiro, a produção de veículos no Brasil cresceu 14,7% relação a janeiro, de
acordo com dados da Anfavea, associação que representa as montadoras.
Já as vendas de veículos novos atingiram 135,7 mil unidades em fevereiro, queda de
7,8% sobre janeiro e recuo de 7,6% na comparação anual. No primeiro bimestre, as
vendas de novos foram de 282,9 mil veículos, 6,4% menos que um ano antes.
Governo já discute mudanças no setor automotivo pelos próximos 15 anos
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O governo federal começou a discutir nesta terça-feira (18) uma nova política
industrial de longo prazo para o setor automotivo, em razão da proximidade da
expiração do programa atual, Inovar Auto, no fim deste ano.
O programa, intitulado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços de
"Rota 2030", visa criar um grupo de trabalho para planejar a política industrial para
além dos ciclos políticos normais de quatro em quatro anos.
"O entendimento hoje desse ministério em especial e do governo, mais amplamente,
é de que nós não conseguiremos fazer ou pensar em indústria e fazer política industrial
em ciclos muito pequenos porque as decisões empresariais em geral são tomadas em
ciclos mais longos", disse o secretário de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial, Igor Calvet.

Segundo o secretário, a política atual vem sendo muito criticada por ser
"excessivamente protecionista", impedindo a entrada de veículos importados no país.
Questionado sobre quais são os temas principais para o governo na discussão da nova
política industrial para o setor automotivo Calvet não deu detalhes, mas afirmou que
não existe nenhuma mudança urgente.
"Algumas coisas vão ser mantidas. Eu imagino que pesquisa e desenvolvimento e
inovação precisam ser mantidas como contrapartidas, eficiência energética precisa ser
mantida, a segurança veicular no país precisa ser mantida", disse ele a jornalistas.
A política começa a ser discutida pelo governo e representantes da indústria enquanto
o setor automotivo busca ampliar suas exportações como forma de minimizar o quadro
de baixa demanda interna.
Na semana passada, o governo anunciou acordo com a Colômbia para triplicar as
exportações de automóveis para o vizinho em três anos. As vendas, que somaram
17,5 mil unidades no ano passado, devem chegar a 50 mil, informou o ministério.
Em comunicado, a pasta afirmou que "para tornar o Brasil um polo global de
desenvolvimento e produção de veículos, o novo ciclo da política automotiva terá como
guia as novas tendências de mobilidade".
Segundo o ministério, a indústria nacional deve chegar em 2030 com tecnologia
"equivalente a de mercados avançados, integração ativa na cadeia global de
suprimentos, competitividade na produção dos principais sistemas automotivos e
capacidade de desenvolvimento de projetos globais".
De acordo com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira,
o Inovar Auto "teve um olhar muito mais para o mercado interno. Este é o momento
de discutirmos as bases para uma abordagem ofensiva no mercado global e buscar a
integração competitiva".
Mais de um terço dos trabalhadores não conseguirá se aposentar, dizem
participantes de audiência
18/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

Se for aprovada a reforma a Previdência proposta pelo governo Temer, que determina
tempo mínimo de contribuição de 25 anos e elevação da idade para acesso ao benefício
para 65 anos, 35% dos trabalhadores não conseguirão se aposentar, de acordo com
dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apresentados nesta
segunda-feira (17) em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) para debater o tema.
De acordo com os convidados para a audiência pública, a reforma da Previdência, que
tramita na Câmara como Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016,
provocará retrocessos sociais graves.
O cenário traçado foi de intensificação das desigualdades sociais e da pobreza extrema,
principalmente entre os idosos, caso o texto seja aprovado como proposto. Por isso,
eles se posicionaram contra a PEC e pediram que os cidadãos cobrem de seus

deputados e senadores a rejeição da proposta, que ampliaria o fosso entre os mais
ricos e mais pobres, entre o trabalhador urbano e o rural e entre homens e mulheres.
Benefício da Prestação Continuada
Luciana Jaccoud, pesquisadora do Ipea, apresentou estudos segundo os quais as
regras propostas foram aplicadas aos aposentados de 2014. Nas aposentadorias por
idade, aos 65 e 60 anos, a média de contribuição dos homens é de 21 anos e das
mulheres, 18.
Entre eles, 35,5% não contribuiriam tempo suficiente, e as mulheres, mesmo
trabalhando mais cinco anos, 44% não alcançariam o tempo mínimo exigido. A
mudança afeta em cheio os trabalhadores de menor renda e mais baixa escolaridade,
os que mais precisam da proteção do Estado, frisou a pesquisadora.
Para o Benefício da Prestação Continuada (BPC), o texto do governo impõe a elevação
da idade mínima de acesso, de 65 para 70 anos, e a sua desvinculação do salário
mínimo, o que sinaliza a redução do valor com o passar dos anos, ou da imposição
das regras de reajuste por lei ordinária ou medida provisória, como explicou Luiz
Alberto dos Santos, consultor legislativo do Senado.
Pelos números do Ipea, regras mais rígidas para o acesso ao BPC resultariam numa
desproteção estimada de 29% dos idosos, num cenário de dificuldades de inserção
deles no mercado de trabalho, ainda mais difícil para os menos qualificados.
Cuidadores dos idosos
A expectativa de sobrevida desse grupo, de extrema vulnerabilidade social, é ainda
menor, disse Luciana Jaccoud. A idade média da concessão do BPC é de 66,5 anos,
com duração média de 7,9 anos e não os 18,3 anos apontados pelo Executivo de forma
geral. Em média, a renda proveniente do BPC é de 79% do orçamento dessas famílias
e, em 47% dos casos, trata-se da única renda da família, afetada pela retirada de um
adulto apto a trabalhar, quase sempre uma mulher, que cuida do deficiente ou idoso,
salientou.
— A proposta de reforma enfraquece a Seguridade Social em sua capacidade protetiva,
no impacto distributivo e na garantia de condições dignas de vida a pessoas com
deficiência e idosos. Vai ampliar o contingente de trabalhadores sem proteção na
velhice, reduzirá o valor do BPC com impacto negativo nas condições de vida das
pessoas com deficiência e idosos beneficiários e vai ampliar o número de demandantes
da Assistência Social, a vulnerabilidade entre idosos e pessoas com deficiência e a
pobreza e a desigualdade do país — lamentou Luciana Jaccoud.
Juros
Para Floriano Martins, representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip), o BPC está em risco por que cresceu 43% de 2009 a
2015, a um custo de R$ 49 bilhões anuais, e a “elite não se conforma que se tenham
feito políticas públicas de inclusão com orçamentos definidos”.
— Um ano de pagamento de juros aos bancos e banqueiros daria para pagar 30 anos
de BPC. Essa é a conta que precisa ser perguntada. Quem é o beneficiário desses
pagamentos? Do BPC, 4,2 milhões de pessoas. E do outro lado? Ninguém sabe —
afirmou.
Ele afirmou que o orçamento da Seguridade Social — que inclui Saúde, Previdência e
Assistência Social — é sustentável, e acumulou recursos de sobra por 10 anos, da
ordem de R$ 500 bilhões, gastos em finalidades distintas.
Floriano Martins disse ainda que a proteção social é garantida pela Constituição e que
há uma intenção oculta na modificação à Previdência: a de privatizá-la. Ele condenou

a propaganda governamental, que procura jogar a sociedade contra os funcionários
públicos “cheios de privilégios”, lembrando que hoje eles já entram no sistema com
expectativa de aposentadoria igual à da iniciativa privada.
Pessoas com deficiência
Os representantes do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e o da Pessoa
com Deficiência (Conade) também criticaram a PEC. Fábio Moassab Bruni, presidente
do CNAS, apontou retrocessos na assistência à população de baixa renda. Ele
sublinhou que, no caso do BPC, que beneficia idosos e pessoas com deficiência, o
governo propõe um texto mais rígido somente para os idosos. A estratégia, em sua
opinião, faz parte de uma “lógica de dividir os grupos sociais”.
— Me preocupa a flexibilização para pessoas com deficiência e para os idosos, não.
Seria um BPC plus e outro não plus, e não podemos operar o mesmo benefício com
duas lógicas distintas — argumentou.
Já Moises Bauer, do Conade, considerou um equívoco propor a desvinculação do BPC
do valor do salário mínimo, e frisou que, em vez de tirar direitos das pessoas com
deficiência, o Brasil deveria pensar em políticas de natureza compensatória, em face
das dificuldades enfrentadas para a integração à sociedade com as dificuldades
geradas pelas deficiências.
Presidida pela senadora Regina Sousa (PT-PI), a CDH realizou a audiência pública
atendendo a requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS).
Projeto torna infração à CLT diferença salarial por questão de gênero
18/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado




Proposições legislativas
PLS 59/2017

Pagar salário inferior pelo exercício de mesma função ou discriminar funcionários em
razão do sexo pode se tornar infração na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). É
o que estabelece o Projeto de Lei do Senado (PLS) 59/2107, apresentado pelo senador
Benedito de Lira (PP-AL). A proposta também determina o pagamento de multa
administrativa correspondente a 12 vezes o salário do contratado para quem
desrespeitar a regra.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, os
rendimentos das mulheres eram equivalentes a 76% dos recebidos pelos homens em
igual ocupação. Em cargos de gerência ou direção, o salário médio das mulheres
equivalia a 68% do valor pago aos homens que tinham a mesma função.
Na justificativa da proposta, Benedito afirma que o projeto visa incluir o princípio de
igualdade entre empregados homens e mulheres. O parlamentar argumenta que a
prática de discriminação salarial contra as mulheres é recorrente e o objetivo da
proposta é tornar essa atitude "inadmissível".

"Não há mais como se tolerar esse tipo de aberração em pleno século 21, sendo
necessário que a igualdade entre os sexos para a condição de empregado seja um
princípio geral do direito do trabalho", afirma o senador.
O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH). Após análise da CDH, a proposta seguirá para a
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde receberá em decisão terminativa.
Gerdau implanta piloto do inova solar no norte de MG
18/04/2017 – Fonte: Inda.com
Falar do Norte de Minas é falar também de calor. E, aproveitando essa característica
climática, a Gerdau implantou, na sua unidade comercial de Montes Claros, na região,
o projeto-piloto do Inova Solar, programa de geração de energia limpa.
O objetivo é produzir energia suficiente para manter a unidade e ainda gerar
excedente, que pode ser usado como crédito, levando à redução de custos. Foram
investidos R$ 56 mil no projeto, que está funcionando desde março e contou com a
instalação de placas de captação de energia solar.Diretor de Matérias-primas,
Suprimentos e Energia da Gerdau, Fernando Pessanha explica que o grupo siderúrgico
tem várias unidades de distribuição. Os galpões onde são comercializados produtos da
empresa estão instalados próximos ao mercado consumidor.
Entre essas unidades está a Comercial Gerdau Montes Claros, escolhida para o projeto
Inova Solar por estar em região de alta incidência solar. A intenção é expandir o
projeto, tornando as unidades comerciais autossustentáveis em energia.
Segundo Pessanha, ainda não há definição sobre quais outras unidades poderão
receber as placas solares. “Pela nossa metodologia, primeiro implantamos o projetopiloto. Agora, estamos na fase de observação e checagem. Depois, vamos decidir
sobre expansão”, explicou.
A assessoria de imprensa do grupo siderúrgico informou que há intenção de expandir
o projeto inicialmente para as unidades de Minas Gerais e, em futuro próximo, para
outras do Brasil, de acordo com as condições de infraestrutura locais e atratividade da
tarifa.Ainda de acordo com a assessoria, o consumo de unidades comerciais é pequeno
frente às grandes plantas industriais.
O consumo é da ordem 1.400kWh/mês. No caso da Comercial Gerdau Montes Claros,
a tarifa de baixa tensão da concessionária local é de aproximadamente 0,530 R$/kWh,
variando de acordo com as bandeiras tarifárias.
Como a geração de energia na unidade de Montes Claros é cerca de 8% superior à
necessária na unidade, o excedente passa a ser redistribuído para a concessionária
local. A Gerdau recebe o retorno em crédito para utilizar em outras plantas.
Segundo Pessanha, o aprendizado em energia solar ajuda a empresa a desenvolver
novos aços aplicáveis a esse setor, que é uma frente para novos projetos no Brasil nos
próximos anos. Ainda de acordo com o diretor, a implantação de projetos semelhantes
nas unidades industriais dependeria de outras análises.
Maior recicladora - A Gerdau, segundo a assessoria de imprensa do órgão, conta com
cerca de 40% de autossuficiência baseada em geração hidrelétrica e reaproveitamento
dos gases do processo siderúrgico em Ouro Branco, região Central de Minas.
A siderúrgica é a maior recicladora das Américas e, todos os anos, transforma cerca
de 14 milhões de toneladas de sucata ferrosa em novos produtos de aço. Com esse
processo, há redução do uso de energia necessária no processo de produção.O grupo

siderúrgico é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais
fornecedoras de aços especiais do mundo. As vendas totais de aço do grupo chegaram
a 15,5 milhões de toneladas em 2016.
New Holland investe na nacionalização de máquinas
18/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

A New Holland Construction lançou na semana passada seis novos modelos de
escavadeiras hidráulicas que passaram a ser produzidos na fábrica de Contagem (MG).
Resultado de investimento de R$ 36,5 milhões, em desenvolvimento, nacionalização
e lançamento, as novas máquinas representam a ampliação e evolução do portfólio da
empresa no Brasil, que agora passa a contar com modelos de 13 a 50 toneladas.
Um dos benefícios é que os novos modelos podem ser adquiridos pelas principais linhas
de crédito de financiamento do BNDES, como Finame, Finame Agrícola e Pronamp.
“Além de mais crédito, a nacionalização traz vantagens, como o estímulo à indústria
brasileira, pois exige que pelo menos 60% das peças sejam nacionais, e ainda protege
os clientes das oscilações cambiais”, destaca Nicola D’Arpino, vice-presidente da New
Holland Construction para América Latina.
Em Contagem também são produzidas outras quatro linhas de produtos da New
Holland Construction: três pás-carregadeiras; duas retroescavadeiras; três
motoniveladoras e três tratores de esteiras. Os novos modelos produzidos na unidade
são as escavadeiras E145C EVO (13 t), E175C EVO (18 t), E215C EVO (21 t), E245C
Evo (24 t), E385C EVO (35/40 t), E405C EVO (45 t), E485C EVO e E505C EVO (50 t).
Os demais modelos ofertados no mercado nacional são importados.
Desde 2015, conforme a New Holland Construction, a fábrica mineira vem passando
por modernização para o lançamento das novas escavadeiras e a nacionalização de
seis modelos (dos oito) da linha. O investimento foi feito na linha de montagem, na
área de solda e usinagem, em projetos de engenharia e em outros processos de
nacionalização, como a seleção de fornecedores de componentes, testes de validação
no campo de prova da marca, em Sarzedo (MG), e em clientes.
“Na parte de solda, por exemplo, introduzimos dispositivos com alto nível de segurança
tanto para os processos como para os colaboradores. Sem falar que são
ergonomicamente avançados”, destaca Izidro Penatti, diretor Industrial da fábrica de
Contagem (MG).
“Investimos em tecnologia de ponta, passamos a contar com os AGV’s (Auto Guided
Vehicle) que são bases para montagem das escavadeiras, capazes de suportar até 35
toneladas e que percorrem toda a linha de produção automaticamente e não mais em
trilhos.
O resultado é mais agilidade, um circuito produtivo mais clean e que ainda permite
posições mais adequadas para o trabalho dos colaboradores na execução de tarefas”,
completa.

Makino investe no mercado de ferramentarias
18/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

Fabricante de máquinas de alta tecnologia, a Makino Brasil está investindo para crescer
no mercado de ferramentarias. “Trata-se de um mercado que está em crescimento e
tem potencial enorme para utilização das nossas máquinas”, avalia Carlos Ibrahim,
diretor da filial brasileira.
Para atender esse mercado que se estima contar com mais de 5 mil empresas no País,
em sua maioria de micro, pequeno e médio portes, a Makino - em parceria com a
Bener, sua distribuidora no Brasil - está buscando maior proximidade junto às
ferramentarias. Uma das ações foi treinar e posicionar representantes e técnicos para
atuar nas regiões que concentram os fabricantes de moldes e matrizes, como Caxias
do Sul (RS), Joinville (SC) e o ABC paulista.
Embora bastante pulverizado, esse segmento está contribuindo para melhorar as
perspectivas da Makino no mercado brasileiro em 2017. “A princípio só as
ferramentarias de grande porte têm demonstrado interesse em adquirir máquinas de
alta tecnologia.
Nosso desafio e chegar também aos pequenos e médios fabricantes”, informa Ibrahim.
“Nossa expectativa é a de que, em 2017, os negócios com as ferramentarias vão nos
possibilitar desempenho superior ao obtido em 2016 em todos os nossos segmentos
de atuação”.
Para apresentar as opções em seu portfólio e a sua tecnologia às ferramentarias
nacionais, a empresa irá levar dois grupos de fabricantes de moldes e matrizes à
Makino EUA em 2017, em maio e setembro. “Esses clientes irão conhecer nosso Tech
Center em Auburn Hills, próximo a Detroit, dedicado às áreas de Die & Mold e
microusinagem”, informa.
No Tech Center de Auburn Hills, um dos destaques de é uma célula robotizada equipada com grafiteira - capaz de produzir inteiramente um molde, praticamente sem
interferência humana. Esse é um detalhe importante, segundo Ibrahim, na medida
que os clientes de ferramentarias, em especial a indústria automotiva, têm demandado
cada vez mais que as peças saiam das máquinas exatamente iguais ao desenho 3D
dos softwares de CAD.
Na avaliação de Ibrahim, as ferramentarias nacionais estão se conscientizando de que
precisam investir em tecnologia para enfrentar seus concorrentes do exterior e,
principalmente, se planejam exportar. “Para tanto, precisam de máquinas e
equipamentos mais precisos, mais integrados e mais automatizados”.
AEROSESPACIAL E AUTOMOTIVO - A Makino também tem expectativa positiva com os
fornecedores do setor aeroespacial, onde já conta com base significativa de máquinas
no Brasil.

“Esse segmento poderia crescer ainda se ampliasse suas exportações. Capacidade e
qualidade os fabricantes nacionais têm, mas a logística (para trazer peças e materiais
para usinar localmente) ainda é um entrave para um desempenho melhor no exterior”.
Já no setor automotivo, especialmente entre os fabricantes de autopeças, Ibrahim
avalia que novos pedidos tendem a demorar um pouco mais. Os fornecedores Tier 1,
explica o diretor, ainda estão com grande capacidade ociosa. Antes de investir em
novas máquinas, eles precisam preencher a capacidade atual. “Alguns só
recentemente retomaram o segundo o turno e, portanto, ainda têm o terceiro turno
para preencher”.
Para a Bener, mercado de máquinas começa a reagir
18/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

Uma das principais importadoras e distribuidoras de máquinas do País, a Bener avalia
que o mercado brasileiro começa a reagir. “2017 começou bem melhor que 2016, com
novas perspectivas. O número de orçamentos triplicou, negócios estão sendo
concretizados”, afirma Ricardo Lerner, diretor da empresa, que distribui com
exclusividade marcas como Makino, Emco, Tornos e Hyundai, entre outras.
De acordo com Lerner, esse movimento pode ser percebido na 4ª ExpoBener/Makino,
evento realizado na semana passada, na sede da empresa Em Vinhedo (SP). “Pudemos
notar que os clientes estão mais otimistas, assim como nossos parceiros, e que o pior
já passou”, observa. “Os clientes trouxeram planos, projetos... e fechamos negócios,
ainda não no volume que gostaríamos, mas que pode ser considerado bom para o
momento atual”.
O diretor destaca ainda o retorno dos pequenos e médios clientes às compras,
segmento muito importante para os negócios da empresa. “Estamos tendo maior
procura pelas máquinas de menor porte, segmento em que os negócios estavam
completamente retraídos”, informa.
Para Lerner, a Bener irá perseguir ao longo deste ano um crescimento entre 20 e 25%
na comparação com ano passado. “Os negócios estão começando a melhorar. Ainda
temos obstáculos à frente, como a falta de crédito, mas acredito que gradativamente
o mercado vai-se recuperar”, avalia. “As perspectivas são positivas”.
Scania anuncia investimento de R$ 2,6 bi no Brasil
18/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil

Para marcar o início das comemorações de seus 60 anos de Brasil, a Scania promoveu
na semana passada evento em sua sede em São Bernardo do Campo (SP). Durante a
coletiva de imprensa realizada na ocasião, o diretor-geral da Scania no Brasil, Roberto

Barral, anunciou que a empresa irá investir R$ 2,6 bilhões no País. Os recursos serão
destinados à modernização da fábrica, desenvolvimento de produtos, além de
melhorias e treinamentos à rede de concessionárias, até 2020.
“Acreditamos no Brasil e por isso estamos fazendo este investimento, pensando nos
próximos 60 anos em que nosso principal desafio será tornar o sistema de transporte
sustentável”, disse o diretor.
Apesar de no momento estar com capacidade ociosa, Barral lembra que “a unidade
brasileira é a única fora da Suécia com processo produtivo completo, o que lhe permite
fornecer para qualquer país do mundo”. Hoje, 70% da produção da planta são
destinados às exportações. “Vendemos para mais de 30 países, principalmente da
África, Ásia, América Latina e Oriente Médio. E, se a Europa demandar, estaremos
prontos para atender”, frisa.
No mercado interno, a montadora adotou como estratégia o foco nos pequenos e
médios frotistas para elevar a sua participação nos segmentos de caminhões pesados
e semipesados. Com isso, conseguiu ampliar o market share no primeiro trimestre
para 26,7% no segmento dos pesados e 6,8% em semipesados. “Aumentamos o nosso
market share nos dois segmentos”, disse Victor Carvalho, diretor de Vendas de
Caminhões , acrescentando que os pequenos e médios já representam 70% do volume
de emplacamentos da montadora.
A Scania estima que o segmento em que atua - pesados e semipesados - deve crescer
entre 10% e 15% neste ano. “A base de crescimento é fraca e a recuperação deve vir
de forma mais consistente só a partir do segundo semestre”, disse Barral. “Se essa
projeção se concretizar, estaremos satisfeitos”, complementou.
60 anos - A Scania desembarcou no Brasil em julho de 1957, com a constituição da
Scania-Vabis do Brasil S/A - Motores Diesel, com escritório na Rua Líbero Badaró, no
centro de São Paulo. Posteriormente, se transferiu para São Bernardo do Campo, onde
em 1962 entrou em operação a fábrica brasileira. Desde então, a unidade já produziu
340 mil caminhões e 70 mil ônibus, boa parte destinada às exportações.
Com agronegócio cauteloso, venda de caminhões patina no Brasil
18/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Empresas acreditam que será muito difícil atingir a projeção da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) para o ano, de
crescimento de 6% neste segmento

A decepção com o mercado de caminhões, segundo as montadoras, se deve a uma
demanda menor do que a esperada por parte de clientes do agronegócio.
As montadoras de caminhões instaladas no Brasil, que esperavam uma recuperação
das vendas em 2017 puxada pelo agronegócio, admitem que estão frustradas com os
resultados vistos até então, que mostram queda de 27% no acumulado de janeiro a
março. Com a decepção, as empresas acreditam que será muito difícil atingir a
projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

para o ano, de crescimento de 6% neste segmento, e fala-se até que 2017 deverá
terminar “no zero a zero” em relação a 2016.
“Nós iniciamos o ano achando que o mercado já tinha chegado ao fundo do poço e que
2017, já com as reformas estruturais, políticas e em termos de infraestrutura,
começaria uma nova fase de crescimento, não abrupta, mas consistente, mês após
mês. Mas, por inúmeras razões, o primeiro trimestre não cresceu, na verdade caiu
27%”, lamentou nesta segunda-feira Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas,
Marketing e Pós-vendas da MAN Latin America, que fabrica os caminhões da
Volkswagen e da própria MAN. Ele participa de evento do setor em São Paulo.
Sobre a projeção da Anfavea para o ano, de avanço de 6%, Alouche afirmou que hoje
“esta é uma questão a ser considerada”, sugerindo que uma revisão do número se
mostrará inevitável. “Caindo 27% no primeiro trimestre, fica realmente difícil que o
mercado cresça em quantidade suficiente para compensar os 27% de queda e ainda
assim gerar um volume incremental”, disse. Ele espera que o ano termine no “zero a
zero” em relação a 2016, com uma reversão da tendência a partir de maio.
A decepção com o mercado de caminhões, segundo as montadoras, se deve a uma
demanda menor do que a esperada por parte de clientes do agronegócio. Na avaliação
de Alcides Cavalcanti, gerente de vendas de caminhões da Volvo, o agronegócio tem
comprado menos caminhões porque tem enfrentado um “esmagamento” de suas
margens.
“Eles compraram insumos no ano passado com dólar mais alto e agora estão vendendo
a safra com dólar mais baixo, com preços menores, o que espremeu toda a cadeia,
inclusive os transportadores, que acabaram não renovando suas frotas”, explicou.
Apesar da decepção dos executivos com o mercado, as quedas não devem resultar em
níveis menores de produção ou de emprego, em razão de uma postura mais cautelosa
das montadoras. “Imaginava-se um cenário bastante diferente desse que se
apresentou entre janeiro e março, mas estamos preventivos na hora de colocar a
produção, na hora de aumentar o estoque. Estamos mais ajustados à realidade”, disse
o vice-presidente da Iveco, Mauro Borba.
Alouche, da MAN, também afirmou que seus estoques estão “regularizados” e que a
produção da fábrica está “dimensionada” para a demanda atual. “Não houve
necessidade de mais cortes, de mais ajustes, já havíamos nos preparado”, declarou.
Indústria do plástico quer alterar encíclica papal
18/04/2017 – Fonte: Usinagem Brasil
A carta encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, aborda os cuidados que os
católicos devem ter com o planeta Terra – a nossa “Casa Comum”. Publicada em maio
de 2015, a encíclica sugere em determinado trecho aos fiéis “evitar o uso de material
plástico”.
Essa sugestão levou Jaime Lorandi, presidente do Simplás - Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, a dar início a uma articulação internacional
da indústria do plástico junto ao Vaticano visando alterar este trecho. Para dar uma
ideia do tamanho da tarefa, nunca em toda a história da igreja católica o texto de uma
encíclica foi alterado.
Como parte desta articulação, com aval da Abiplast - Associação Brasileira da Indústria
do Plástico, Lorandi apresentou a proposta ao conselho da Aliplast - Associação Latinoamericana da Indústria Plástica, no encontro realizado durante a Feiplastic 2017, com
representantes das associações nacionais de Argentina, Equador, México e Peru.

Lorandi informa já ter realizado contatos com o Vaticano e com a chancelaria do Papa
Francisco, por meio de cartas, intermediação bispal, incluindo contato direto com
cardeais na Basílica de São Pedro.
“Os religiosos ligados ao Papa e representantes da Secretaria de Estado do Vaticano
foram muito receptivos e compreenderam a necessidade de existir este diálogo e
colocaram-se à disposição. Agora, cabe às lideranças internacionais do setor de
plástico unirem-se e elaborar um projeto de diálogo com o Vaticano, com o objetivo
de sensibilizar os cardeais da Secretaria de Estado, e, posteriormente, dialogar com o
Papa Francisco”, afirma Lorandi.
“A maioria dos povos descartam os produtos pós-consumo de forma não ecológica,
tratando-os como lixo e jogando-os no meio ambiente. Esta forma errônea de
destinação criou uma mentalidade de que os plásticos poluem, gerando uma onda de
desinformação contra o uso do material”, justifica Lorandi.
”Caso a humanidade evite ou exclua os plásticos de sua vida, haverá muito mais
famintos, sedentos, despidos, doentes, desabrigados e com menos possibilidade de
deslocamento geral. Inclusive, haverá maior dano ambiental, provocado pelo uso de
outros materiais que exigem maiores recursos naturais e energéticos”.
“É dever das pessoas que possuem conhecimento aprofundado em plásticos, em
humanidade e em uso de recursos naturais e energéticos, informar a todos sobre os
benefícios deste material e alertar sobre os perigos consequentes de seu desuso e
eliminação. Caso haja alteração na orientação da encíclica, este fato histórico trará
uma grande repercussão positiva na cultura da reciclagem, principalmente nos países
ocidentais”, afirmou Lorandi, acrescentando que a ideia é subsidiar o Vaticano com
informações completas e atualizadas a respeito dos benefícios dos plásticos para a
humanidade, em particular seu ciclo de reaproveitamento.
De acordo com Lorandi, a ideia já conta com apoio de fabricantes de máquinas para
plástico do Brasil e da Europa (especificamente da Itália). Na Feiplastic, a delegação
do México se prontificou a levar a proposta à associação da América do Norte, que
reúne as indústrias do Canadá e dos Estados Unidos.
“Agora queremos o apoio da ONU. Queremos obter o suporte de organizações
mundiais, como a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação) e a OMS (Organização Mundial da Saúde), para que elas também tenham
conhecimento da importância do plástico para a alimentação e a saúde do planeta”,
concluiu Lorandi.
Montadoras devem se virar com estrutura atual
18/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Em 2016, somente as asiáticas Hyundai, Toyota e Honda conseguiram bons resultados
na indústria de veículos leves. Mas nenhuma delas tem planos de ampliação da
capacidade de produção.
Foi o que disseram os executivos Angel Javier Martinez (Hyundai), Evandro Maggio
(Toyota) e Roberto Akiyama (Honda), no painel “Os Cenários para as Montadoras”,

dentro do VIII Fórum da Indústria Automobilística, realizado por Automotive Business
na segunda-feira,17.
O debate ocorreu no Golden Hall do WTC, em São Paulo, e teve também a participação
de Tania Silvestre, da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Eles foram unânimes em
afirmar que o programa Inovar-Auto, que começou em 2012 e terminará este ano,
teve efeito positivo para a indústria automobilística.
Das quatro empresas, porém, o Inovar-Auto mexeu com a estratégia de apenas duas:
a Hyundai e a FCA. Os executivos da Toyota e da Honda disseram que o investimento
em seus produtos ocorreria mesmo sem o programa de fomento à indústria. “Para a
Toyota, o Inovar-Auto foi positivo por ter trazido investimento e inovação, pois
melhoramos os carros em eficiência e segurança. Mas a Toyota teria de fazer esse
movimento mesmo sem o programa”, disse Maggio.
“Não podemos esquecer que na época do Inovar-Auto o cenário era diferente, com
previsão de grande crescimento”, observou Akiyama, da Honda. “De qualquer forma,
mesmo com a crise, acabou sendo positivo por ter melhorado a eficiência dos motores,
mas o retorno do investimento nesse momento é penoso.”
Por causa disso ele descartou a possibilidade de a Honda finalmente iniciar as
atividades da fábrica de Itirapina (SP), que está pronta, mas sem operar. “Itirapina
existiria mesmo sem o Inovar-Auto, pois em 2015 tivemos um volume de 150 mil
carros e a capacidade de produção de Sumaré é de 120 mil unidades.”
Com a capacidade de produção toda ocupada, a chegada do WR-V para reforçar a
marca no segmento que mais cresce, o de SUVs, seria o motivo que faltava para a
Honda iniciar as operações em Itirapina? “Não podemos contratar 2 mil funcionários
para produzir em dois turnos de 60 mil carros sem ter a certeza de que o mercado
está num momento melhor”, disse Akiyama.
A necessidade de maior previsibilidade do mercado foi destacada pelos quatro
executivos. No caso da Hyundai, mesmo que venha a perder sua excelente posição
atual (quarto lugar), a marca coreana não quer falar em ampliação.
“O resultado de 2016 não era o objetivo da empresa, pois nossa capacidade produtiva
é de apenas 180 mil unidades”, disse Martinez. “Com relação a 2020, se o mercado
crescer, com apenas uma fábrica evidentemente não conseguiremos manter essa
posição.”
Martinez disse também que a Hyundai está satisfeita com a parceria que tem com o
Grupo Caoa, de forma inédita na atuação global da marca. “Por questões históricas a
Hyundai opera no Brasil de forma específica. A Caoa produz três veículos da marca e
também distribui toda a linha de importados e 20% do HB20. Com ela conseguimos
oferecer a linha completa no País”, explicou.
Sobre o crescimento de 2,6% obtido pela Toyota no ano passado, Evandro Maggio
afirmou que não foi o resultado de uma estratégia exclusiva para 2016. “Isso vem de
um trabalho de três a quatro anos, fazendo modificações nos produtos, no marketing
e nos pós-venda para que os consumidores queiram comprar um Toyota”, afirmou.
“Acreditamos que o Corolla pode manter sua quinta posição no ranking dos carros
mais vendidos, pois todas as mudanças foram feitas em cima do que escutamos dos
clientes e da mídia especializada. Além disso o carro é dinamicamente superior ao
anterior.”
Mesmo assim, ele disse que não há planos de nacionalizar o câmbio automático do
sedã. Maggio destacou também o bom momento do Etios: “Esse era um carro difícil

para nós, mas fizemos 14 mudanças para melhorar sua imagem e agora ele disputa o
oitavo ou o nono lugar entre os mais vendidos, além de ter 33 mil unidades
exportadas.”
Outro assunto destacado neste painel foi a gangorra que existe dentro da Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), com a Fiat caindo e a Jeep subindo. “A estratégia da FCA é utilizar
as cinco marcas que tem no mundo para operar no mercado brasileiro”, explicou Tania
Silvestre. A empresa vende também veículos das marcas Chrysler, Dodge e RAM no
Brasil.
“Estamos satisfeitos com essa estratégia, pois a FCA é líder do mercado com quase
18%, está em primeiro lugar na venda de SUVs e lidera também o segmento de
picapes, com a Toro e a Strada”, destacou.
A executiva da FCA afirmou ainda que os modelos Renegade e Compass “são distintos,
um atua no segmento SUV-B, outro no SUV-C, e são complementares”. Está no radar
da empresa exportar esses modelos para o maior número possível de países da
América Latina, inclusive o México.
Tania acredita que a marca Fiat também terá recuperação em vendas com a chegada
de seus novos carros médios ainda este ano – sendo um hatch fabricado no Brasil e
um sedã feito na Argentina. Os modelos ainda não tiveram seus nomes revelados e
são conhecidos como projetos X6H (hatch) e X6S (sedã).
Déficit na balança de autopeças deve chegar a US$ 6 bi
18/04/2017 – Fonte: Automotive Business

Em contraste com a perspectiva anterior de redução do déficit da balança comercial
de autopeças este ano, a nova projeção do Sindipeças, agora com base nos dados do
primeiro trimestre, é a de o setor atingir saldo negativo superior ao de 2016.
De acordo com o presidente da entidade, Dan Ioschpe, os números do início deste ano
sinalizam para um déficit em torno de US$ 6 bilhões, ante os US$ 4,5 bilhões
projetados anteriormente e os US$ 5,25 bilhões de 2016.
Em sua participação no VIII Fórum da Indústria Automobilística, realizado por
Automotive Business segunda-feira, 17, no Golden Hall do WTC, em São Paulo, o
presidente do Sindipeças comentou que o setor não é contra as importações, mas
disse serem necessárias medidas de estímulo às exportações para que a indústria
deixe de ter déficit.
“A balança comercial envolve a questão da competitividade. Precisamos ser mais
competitivos para exportar mais e também é fundamental que tenhamos um câmbio
neutro e maior número de acordos internacionais.”
Um dos problemas que geraram aumento no valor das importações no primeiro
trimestre deste ano, segundo Ioschpe, foi justamente o câmbio. “O real neste início
de ano está mais apreciado que em 2016.”
O Sindipeças mostra-se menos otimista que a Anfavea em relação ao ritmo de
retomada do mercado brasileiro. Enquanto a entidade que representa as montadoras

projeta produção de 2,4 milhões de veículos, equivalente a uma alta de 11,9%, o
Sindipeças estima algo em torno de 2,23 milhões, ou seja, um pequeno crescimento
de 3% sobre 2016. E a recuperação, na avaliação de Ioschpe, será lenta.
“Somente em 2020 ou 2021 deveremos retomar os números de 2015, voltando à casa
dos 2,5 milhões de veículos produzidos”, comentou.
PESQUISA COM PLATEIA
Durante a participação do presidente do Sindipeças no VIII Fórum da Indústria
Automobilística foi realizada pesquisa eletrônica coordenada pela Atlas Copco sobre os
problemas e desafios da indústria de autopeças. Entre as questões abordadas, a
evolução atual do câmbio foi considerada favorável por 51% dos participantes do
fórum, enquanto 39% a avaliaram como desfavorável e o restante indiferente.
A maioria, 68,7%, acredita em inflação na faixa de 4% a 5%, posição similar à do
presidente do Sindipeças: “Apostamos em inflação abaixo de 4%, o que é favorável
aos nossos custos. Em contrapartida, esse movimento de depressão que estamos
vivendo dificulta a retomada das vendas e, consequentemente, nossa recuperação.”
Também foi majoritária, com índice de 61,2%, a posição de que o mercado interno de
veículos ficará na faixa de 2 milhões a 2,2 milhões de veículos este ano.
“Estamos cautelosos e conservadores em relação às nossas projeções”, reforçou
Ioschpe. “Como disse, a produção deverá crescer só 3% e assim mesmo motivada
mais pelas exportações. O desemprego elevado e a renda comprimida não favorecem
a retomada das vendas.”
A queda do mercado interno prejudica montadoras e autopeças igualmente na
avaliação de 42,% dos participantes da pesquisa, enquanto 21,9% acham que os
fabricantes de veículos são mais afetados e 35,2% consideram os fornecedores os
mais afetados.
Em uma lista com dez dos principais problemas do setor, os votantes elegeram três
como os mais graves: excesso de tributos, margens reduzidas e baixa demanda.
Com relação à ociosidade das empresas, 57,6% dos votantes apontaram para um
índice abaixo de 50%. Outros 27% avaliaram que a capacidade ociosa situa-se entre
50% e 60%, enquanto para 15,4% supera os 60%.
Na média, segundo o presidente do Sindipeças, a ociosidade chega a 45%, sem
perspectiva de redução em curto prazo.
A pesquisa também abordou os reflexos do Inovar-Auto na cadeia automotiva. Apenas
2,8% consideram que o programa trouxe benefícios para as autopeças, enquanto
43,% avaliaram que só as montadoras foram favorecidas.
Para os demais, os benefícios foram para os dois lados ou não houve nenhum benefício
para ninguém.
Para Dan Ioschpe, o Inovar-Auto foi uma forma equivocada de resolver os problemas
de aumento das importações de veículos. “Para as autopeças o resultado do InovarAuto foi o recorde de déficit na balança comercial”, enfatizou o executivo.
Para este ano a entidade estava projetando exportações de US$ 6,96 bilhões e
importações de US$ 11,82%, mas pelo balanço do primeiro trimestre tudo indica que
as compras lá fora serão bem maiores que tal estimativa.

Setor automotivo começa a se recuperar 2017
18/04/2017 – Fonte: Automotive Business

O pior momento do setor automotivo passou e o mercado começa a se recuperar já
em 2017. Esta foi a previsão feita pelos consultores Guido Vildozo (IHS Markit), Vitor
Klizas (Jato Dynamics) e Carlos Reis (Carcon Automotive) no primeiro painel do VIII
Fórum da Indústria Automobilística, realizado por Automotive Business no Golden Hall
do WTC, em São Paulo, na segunda-feira, 17.
Esse crescimento, entretanto, ocorrerá de forma lenta e gradual. “Nossas previsões
não são tão otimistas quanto as de outras consultorias, mas sim conservadoras”, disse
Vildozo. “O volume de vendas e produção crescerá a partir de 2020 se houver um
governo que tenha apoio do Congresso.”
Segundo os estudos da IHS Markit, o crescimento de vendas será de 0,4% este ano,
de 3,0% no ano que vem, de 4,6% em 2019 e de 7,2% em 2020. Já a produção terá
um ritmo diferente, com crescimento de 10,5% em 2017, de 4,5% em 2018, de 2,1%
em 2019 e de 3,9% em 2020. Vildozo, o primeiro a falar no painel “A previsão dos
consultores”, disse que a IHS Markit mudou sua expectativa de 2,52 milhões de
veículos leves para 1,99 milhão para este ano.
“A capacidade atual do mercado é de 2,5 milhões”, observou, mas o PIB deverá crescer
minimamente, de 0,1% a 0,3%, de forma que não ajudará muito num cenário de
queda da taxa de juros (abaixo de 12%) e da inflação (abaixo de 5%).
Vitor Klizas, presidente da Jato Dynamics, preferiu focar sua apresentação nos
resultados financeiros da indústria. E os números trazem boas notícias. Segundo o
executivo, o faturamento da indústria automobilística brasileira passou de R$ 184
bilhões em 2014 para R$ 156 bilhões em 2015 e depois caiu para R$ 139 bilhões em
2016.
Mas o primeiro trimestre de 2017 trouxe um faturamento de R$ 33 bilhões, o que
representa um crescimento de 5,7% perante os R$ 31 bilhões faturados nos primeiros
três meses do ano passado. Em 2014 e 2015 o faturamento no primeiro trimestre foi
de R$ 41 bilhões e R$ 38 bilhões, respectivamente.
“Falamos tanto de SUVs, mas o nosso mercado continua sendo basicamente de
hatchbacks”, disse Klizas. Apesar da queda brutal de vendas na categoria de hatches
médios, os hatches compactos e de entrada continuam liderando o ranking.
Assim, enquanto os hatchbacks representaram um faturamento de R$ 42 bilhões em
2016, os SUVs contribuíram com R$ 33 bilhões. Ele também observou que somente
cinco marcas (Jeep, Honda, Toyota, Hyundai e Ford) são responsáveis por 56% do
segmento de utilitários esportivos e crossovers.
O terceiro palestrante foi Carlos Reis, presidente da Carcon Automotive. Ele focou no
segmento de veículos pesados e disse que sua empresa separou o mercado em três
momentos diferentes.
“O momento 1 é o da artificialidade, porque o financiamento era farto, com taxas
muito baixas. Havia pouca preocupação com os estoques”, afirmou. Esse período foi

de 2011 a 2014, com vendas entre 137 mil e 172,8 mil unidades. “O momento 2 é o
dos impactos da artificialidade”, destacou.
“Não havia controle da economia, veio o fim do Finame PSI. Houve uma bolha de 190
mil veículos e muitos deles continuam parados.” Esse período ocorreu em 2015 e 2016,
com as vendas caindo para 71,6 mil e depois para 50,5 mil. “O momento 3 é o da
reação, com economia mais previsível e retomada lenta do crescimento, porém real”,
disse Reis. Esse período vai de 2017 a 2022.
“A indústria automobilística passa a caminhar com as próprias pernas, sem a ajuda de
ninguém”, acrescentou o consultor. A Carcon Automotive prevê um total de 52 mil
veículos pesados vendidos este ano, mas ele pode ser apenas de 48 mil unidades “se
a economia continuar muito lenta na retomada”.
As safras de grãos (222,9 milhões de toneladas) e de cana-de-açúcar (694,5 milhões
de toneladas) vão ajudar a indústria de veículos pesados, mas a péssima condição das
estradas brasileiras continua sendo um fator de altos custos de transporte e baixo
volume de vendas.
Abertura de empresas cresceu 20% em 2016
18/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
Apesar da crise, o número de empresas abertas no Brasil cresceu 20% em 2016, se
comparado ao ano anterior. E a justificativa é, no mínimo, curiosa: ““O aumento do
desemprego tem encorajado o brasileiro a apostar em seu próprio negócio”, diz Rafael
Albuquerque, diretor comercial da Unitfour, responsável pelo levantamento inédito.
A região Sudeste foi responsável por metade das empresas abertas no último ano,
enquanto o Norte, último colocado no ranking, registrou o maior crescimento (42%),
seguido por Nordeste (28%) e Sul (22%).
O levantamento leva em consideração segmentos EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada), EPP (Empresas Pequeno Porte), LTDA (Sociedade
limitada) , ME (Microempresa), MEI (Microempreendedor individual), e S.A (Sociedade
Anônima).
Empresas em crise terão Justiça gratuita
18/04/2017 – Fonte: Contábeis.com
Um novo cenário na Justiça do Trabalho está traçado no parecer da reforma trabalhista
que começa a ser discutido hoje (18) e deverá ser votado nesta semana, entre amanhã
(19) e quinta-feira (20), na comissão especial da matéria criada na Câmara dos
Deputados.
Pelo lado patronal, os empresários em crise terão à redução de custos. Desde que
comprovem situação de insuficiência de recursos, o juiz poderá declarar justiça
gratuita às empresas sem condições financeiras para bancar as despesas processuais.
Nessa situação, as empresas em dificuldades também são dispensadas do pagamento
de depósitos recursais, que são despesas exigidas para contestar sentenças
desfavoráveis proferidas em primeira e segunda instâncias. Esses valores são hoje
fixados em R$ 9 mil e R$ 18 mil, respectivamente, valores considerados excessivos
para empresas de menor porte.
Benefícios são previstos também a micro e pequenas empresas, entidades
filantrópicas, microempreendedores individuais e empregadores domésticos. Eles
terão direto a desconto automático de 50% no valor dos depósitos recursais. São

isentos desse depósito os beneficiários da Justiça gratuita e as empresas em
recuperação judicial.
A favor dos trabalhadores, a proposta reforça que os direitos trabalhistas assegurados
no artigo 7º da Constituição que não podem ser negociados entre patrões e
empregados, impedindo a adoção do princípio do negociado sobre o legislado, uma
das principais diretrizes da proposta oficial. “Estamos estabelecendo o que pode ser
negociado e também uma lista taxativa do que não pode”, justificou o relator da
reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
“Vai ficar muito claro paro julgador e para quem fiscaliza quais são os limites. Podese negociar jornada, redução de salário, parcelamento de férias, banco de horas. Isso
pode. Não pode abrir mão do FGTS, do salário mínimo, do 13º salário, de férias
proporcionais, de tudo o que está no artigo 7 da Constituição”. O relator também
permite a isonomia salarial entre trabalhadores efetivos e terceirizados, desde que
aprovada em convenção coletiva do sindicato da categoria.
O substitutivo do relator fixa duas salvaguardas a favor de terceirizados que não foram
contemplados na lei da terceirização, sancionada por Michel Temer em 31/3. Uma
delas, estabelece quarentena de 18 meses para a contratação de trabalhador efetivo
demitido na condição de empregado terceirizado ou prestador de serviços. A ideia é
impedir a chamada “pejotização” dos trabalhadores, ou seja, a transformação dos
assalariados em pessoas jurídicas. A outra assegura o acesso dos terceirizados ao
refeitório, ao ambulatório e veículos de transporte da empresa contratante.
Insuficiência comprovada
“O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do processo”, prevê o substitutivo ao projeto
original do governo que foi apresentado, na quarta-feira (12), pelo relator. Na proposta
dele, é alterado o Art. 790 com o acréscimo do parágrafo 4º da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho). Nesse caso, o relator procurou assegurar a gratuidade aos
realmente necessitados, transcrevendo termos da Constituição que prevê o benefício,
mas excluindo a presunção de insuficiência de recursos, admitida atualmente.
O relator também prevê a concessão de Justiça gratuita aos trabalhadores que
perceberem salário igual ou inferior a 30% (trinta por cento) do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social – R$ 5.531,31.
“Estamos democratizando o acesso ao Poder Judiciário para a empresa a partir do
momento que ela comprovar que está mal das pernas, que está apertada, que está no
vermelho”, afirmou ao DCI o juiz do Trabalho Marlos Melek, convidado pelo relator
para participar da equipe que redigiu o parecer. “As empresas nessa situação não vão
ter custas processuais e pagar para recorrer porque vão ter justiça gratuita”.
Pejotização
Sobre as salvaguardas, o relator disse que houve necessidade de preencher falhas
identificadas na lei da terceirização, cujo projeto original foi enviado há 19 anos pelo
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O principal objetivo com a sugestão das
salvaguardas, segundo Rogério Marinho, foi o de responder às críticas de que as novas
regras iriam precarizar as relações de trabalho com a “pejotização” dos trabalhadores
efetivos.
“O projeto sancionado, pelo tempo que passou aqui, talvez não tenha conseguido
garantir as salvaguardas necessárias para que houvesse segurança para o
trabalhador”, declarou. “Até respondendo às críticas de ‘pejotização’, estamos
apresentando essas duas salvaguardas essenciais”, disse Marinho.

Artigo: Política de autoflagelo monetário é empecilho para a retomada
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Nas últimas semanas, os ministros da área econômica fizeram malabarismos para
cortar R$ 42,1 bilhões de gastos do governo em 2017. Foi um corte mais ou menos
linear, pelo qual a tesourada atingiu em cheio investimentos e gastos correntes.
Além disso, em busca de receitas, o governo reverteu a desoneração da folha de
pagamentos de dezenas de setores —apenas três foram mantidos. Essa reoneração
contraria a lógica.
Quando os setores tiveram a folha de pagamentos desonerada, no governo anterior,
as empresas passaram a calcular o pagamento à Previdência sobre o faturamento.
Antes pagavam 20% sobre o total dos salários de seus funcionários. Depois, passaram
a pagar de 2% a 4,5% sobre o faturamento.
O argumento que justificou aquela mudança tinha lógica. Se a taxação é sobre a folha,
quanto mais empregos a empresa cria, mais alta será a conta da Previdência. Ou seja,
os maiores empregadores são punidos por abrir vagas de trabalho, o que é um
contrassenso. Se a taxação é sobre o faturamento, essa punição não se dá.
A reclamação da atual equipe econômica é sobre a perda de receita da Previdência
decorrente da alteração. Ora, para evitar essa perda de receita —se ela de fato existe—
, seria melhor aumentar a alíquota aplicada sobre o faturamento. Não seria necessário
voltar ao sistema de cobrança com base na folha de pagamentos, pela simples razão
de que é iníquo, porque pune os maiores empregadores.
O problema é que o governo não queria dar a impressão de que está aumentando
impostos —o brasileiro não aceita mais pagar o pato da elevação de carga tributária.
Se a alíquota máxima fosse elevada de 4,5% para 5,5%, por exemplo, não seria
possível manter o discurso de que se está evitando aumentar impostos.
Na prática, porém, a volta ao sistema que onera a folha de pagamentos implica alta
de impostos. Os custos das empresas vão aumentar da mesma forma.
O mais curioso, para dizer o mínimo, é que todo esse esforço fiscal para cortar gastos
poderia ser aliviado se o governo se preocupasse em cortar despesas com juros da
dívida pública. Os números divulgados recentemente são impressionantes.
A conta de juros nos 12 meses encerrados em fevereiro atingiu R$ 388 bilhões —só
em fevereiro, o gasto com juros foi de R$ 30,7 bilhões, bem maior que o deficit
primário, de R$ 23,4 bilhões.
Mais curioso ainda é que o próprio governo determina esse custo dos juros, porque
fixa a taxa básica, a Selic. Na semana passada, a taxa foi reduzida de 12,25% para
11,25%.
Basta fazer um cálculo simples para perceber que esse simples corte de um ponto
percentual significa redução de quase R$ 4 bilhões na conta anual de juros, valor quase
tão grande quanto o ganho esperado com a reoneração da folha de pagamentos.
A atual taxa Selic ainda é absurdamente elevada. Ela seria justificável se o país
estivesse ameaçado por uma explosão inflacionária decorrente de uma forte demanda
na economia. Ocorre exatamente o contrário: a inflação está em queda livre,
caminhando para uma taxa anual de 4%, e a economia enfrenta recessão superior a
3% em 12 meses.

Está obviamente equivocada a política de autoflagelo monetário. Se ela persistir, será
um empecilho poderoso para a retomada do crescimento econômico e a criação de
empregos, que começam a dar os primeiros sinais positivos.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Indústria sobe os primeiros degraus da retomada
18/04/2017 – Fonte: Automotive Business

O desempenho da indústria e do ambiente de negócios do mercado automotivo ainda
se mostra difícil e complexo, mas “embora não tenha parado de cair, a situação está
próxima da estabilidade, o primeiro passo para a retomada do setor”, observou
Antonio Megale, presidente da Anfavea, na abertura do VIII Fórum da Indústria
Automobilística, realizado por Automotive Business na segunda-feira, 17, no Golden
Hall do WTC, em São Paulo. “Voltamos ao patamar de dez anos atrás. A queda nas
vendas, no entanto, vem diminuindo a cada mês, o que nos faz acreditar que o pior já
está passando.”
Para Megale, apesar de negativo, o resultado apurado no primeiro trimestre de ano
indica um nível de emplacamentos em conformidade com a estimativa da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, de crescimento de 4% nas vendas
de veículos em 2017, para 2,1 milhões de unidades. Nos três primeiros meses do ano
o mercado absorveu pouco mais de 472 mil unidades, volume 1,9% menor que os
481,3 mil veículos negociados no mesmo período do ano passado.
A crença do dirigente da Anfavea na evolução dos negócios também está baseada no
atual momento do País, seja por índices macroeconômicos, seja pela pauta da agenda
política. Estão no horizonte as quedas da inflação e dos juros, a safra recorde, os
primeiros anúncios de investimentos em concessões para a iniciativa privada, a
aprovação da terceirização, “que traz segurança jurídica e redução nos custos da mão
de obra”, e a reforma previdenciária. “O conjunto de fatos e fatores nos dá uma visão
mais otimista. O País está começando a subir a escada do crescimento.”
Em sua apresentação, Megale ainda apontou os desafios que a indústria tem pela
frente. O presidente da Anfavea destacou a preocupação com o fim do Inovar-Auto:
“É nosso grande ponto de interrogação de hoje.”
O programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva
criado em 2012 acaba no fim deste ano e o setor ainda não sabe o que virá pela frente.
“Estamos trabalhando com o governo para organizarmos novas diretrizes setoriais.
Importante, porém, é termos uma visão de longo prazo, até 2030 pelo menos, para
que a indústria possa planejar investimento.”
Segundo Megale, o Inovar-Auto trouxe benefícios para a indústria automotiva, mas
ainda tem muito a avançar. “O veículo nacional ganhou mais tecnologia, a indústria
investiu em pesquisa e desenvolvimento e novos processos de produção, mas
corremos o risco de o setor estacionar.
Para Megale é hora de pensar grande, como objetivo maior de obter mais

competitividade. “É fundamental o esforço para adequar os custos para que a indústria
nacional de veículos tenha capacidade para concorrer com suas matrizes em qualquer
que seja o mercado no mundo. Afinal, queremos somente um mercado interno de 3
milhões de unidades ou os 90 milhões do globo?”, questiona.
Diagnóstico sobre a estagnação da produtividade no Brasil estará em debate
na CAE
18/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado

Apontar um diagnóstico sobre o processo de estagnação da produtividade no Brasil é
o tema da primeira audiência pública do grupo de trabalho sobre reformas
microeconômicas da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O debate será nesta
quarta-feira (19) às 14h30 na sala 19 da Ala Senador Alexandre Costa.
O grupo foi criado para identificar os principais obstáculos que compõem o chamado
“Custo Brasil” e para oferecer soluções que facilitem a atividade empreendedora e
empresarial no país, a fim de gerar mais empregos e renda. É presidido pelo senador
Armando Monteiro (PTB-PE) e foi criado por sugestão do senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE).
Para a audiência de quarta-feira, foram convidados o diretor-presidente do Insper,
Marcos Lisboa; o chefe de Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas do
Ministério da Fazenda, João Manoel Pinho de Mello; o professor da FGV/Instituto
Brasileiro de Economia, Samuel de Abreu Pessoa; o diretor-executivo do Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Júlio Gomes de Almeida.
Estão previstas ainda mais duas audiências públicas nas próximas semanas. O
segundo debate, conforme Armando Monteiro, tratará dos spreads (diferença entre as
taxas de captação e de empréstimo dos bancos). A terceira audiência pública terá
como tema a contribuição do setor produtivo e do governo para a agenda de reforma
microeconômica.
Regulamentação do trabalho por período gerará 2 milhões de empregos em
3 anos, diz relator da reforma trabalhista
18/04/2017 – Fonte: G1

Deputado Rogério Marinho, relator do projeto de lei sobre a reforma trabalhista (Foto:
Marta Cavallini/G1)
O projeto de lei que trata da reforma trabalhista prevê, entre outros pontos, o trabalho
intermitente, que é remunerado por período trabalhado, diferente do contínuo, que é
pago ao final do mês, em forma de salário. De acordo com o relator do projeto de lei,
deputado federal Rogério Marinho, essa modalidade de trabalho gerará 2 milhões de
empregos em 3 anos, só na área de serviços, em bares e restaurantes.

Marinho esteve em evento em São Paulo na Câmara Americana de Comércio BrasilEstados Unidos (Amcham), em São Paulo, onde defendeu a reforma e disse que a
aprovação e entrada em vigor das alterações na CLT devem ocorrer até no máximo
meados de junho, antes do recesso parlamentar.
Segundo ele, o trabalhador intermitente, que trabalha esporadicamente, uma, duas
ou três vezes por semana, está precarizado, na informalidade. Então a ideia é permitir
que ele seja formalizado. O relator explicou que se ele tiver vários contratos, poderá
ter várias carteiras assinadas.
“O patrão vai dizer com 3 dias de antecedência que quer o serviço dele e formalizar,
ele terá um dia para dizer se aceita, se aceitar e faltar terá de pagar pelo menos 50%
[do valor combinado] ou por meio de banco de horas”, explica.
Segundo Marinho, ao final ele recebe pela jornada ou diária, com férias proporcionais,
FGTS, previdência, 13º. Ao final de um ano de trabalho por período determinado, pega
um mês de férias e não poderá ser contratado por aquele empregador no período, mas
poderá ser por outros empregadores. Segundo Marinho, estudos mostram ainda que
a hora de trabalho paga nessa modalidade de trabalho é de 90% a 140% acima da
hora normal. “Basta verificar o que é pago para uma diarista”, comenta.
Trabalho remoto
Segundo Marinho, há 4 milhões de pessoas trabalhando em sistema de home office,
ou trabalho remoto, “praticamente na informalidade”. E o projeto de lei prevê
regulamentação para essa modalidade de trabalho.
Segundo ele, tudo o que o trabalhador usar em casa será acordado previamente com
o patrão, como equipamentos e gastos com energia e internet. “O trabalhador assina
o termo dizendo que foi orientado e o controle do trabalho será feito por tarefa”,
explica. Marinho esclarece que essa modalidade de trabalho não se encaixa na CLT.
Jornada
Segundo Marinho, o projeto estabelece a possibilidade de jornada de 12x36 horas, ou
seja, trabalha-se 12 horas e em seguida se descansa 36 horas. Essa modalidade de
jornada passa a entrar no âmbito da CLT de forma ordinária, independente da jornada
de 44 horas semanais.
Para Marinho, a jornada 12x36 favorece o trabalhador, pois somando as horas ao final
do mês dá 176 horas, ao passo que na jornada de 44 horas o total fica em 196 horas
trabalhadas por mês.
Mudança na homologação
O projeto de lei retira a necessidade de a homologação ser feita em sindicatos.
“Retiramos essa questão burocrática e colocamos que essa rescisão ocorrerá no
âmbito da empresa, com a empresa sendo assistida pelo advogado e o funcionário
com advogado da sua escolha ou assistência do sindicato”.
Segundo ele, isso agiliza para que o trabalhador possa se habilitar para benefícios
como o FGTS, pois muitas vezes os sindicatos marcam para até 60 dias a
homologação. “Então a gente diminui o prazo e essa burocracia”, diz.
Mudanças nas ações trabalhistas
Marinho ressaltou ainda outros pontos previstos no projeto de lei, entre eles os que
visam “aperfeiçoar o processo judiciário e torná-lo mais justo”. Segundo ele, são 4
milhões de novas ações trabalhistas por ano, com situações de difícil entendimento.
O projeto de lei estabelece que o trabalhador não pode mais perder as audiências na
Justiça do Trabalho e terá de arcar com as custas do processo.

Atualmente, quem entra com ação não tem nenhum custo, de acordo com o relator.
Mas, segundo ele, a ação judicial mobiliza o aparelho Judiciário que tem custos e gera
ainda ônus para o empregador. O projeto estabelece que, mesmo com o trabalhador
tendo acesso à Justiça gratuita, se ele entrar com por exemplo 30 pedidos, ganhar 15
e perder 15, os que ele perder terá que pagar as custas do processo, e para isso será
retirado o crédito dos que ele ganhou, incluindo os custos de perícia. Ele só não pagará
a perícia se não tiver crédito. Além disso, o advogado terá que definir exatamente o
que ele está pedindo, ou seja, o valor da causa na ação.
De acordo com o projeto de lei, o trabalhador não poderá mais perder até três vezes
a audiência como é permitido atualmente.
Marinho citou ainda que, além de alterar ou suprimir 117 dos 922 artigos da CLT, o
projeto de lei quer evitar a profusão de súmulas e orientações jurisprudenciais.
“Existem quase mil orientações jurisprudenciais e súmulas e estabelecemos um rito
para evitar essa profusão de ativismo judicial, proibindo expressamente qualquer
orientação jurisprudencial ou súmula que atente contra a lei ou princípios
estabelecidos”, diz Marinho. O relator reconhece que isso gerará controvérsia e
discussão, “o que faz parte do processo democrático”.
Representantes nas empresas
Outro ponto do projeto de lei é a representatividade dentro das empresas. Os
trabalhadores poderão escolher 3 funcionários que os representarão em empresas com
no mínimo 200 funcionários para negociar com os patrões, e esse número de
representantes eleitos aumenta conforma o número total de empregados. Esses
representantes não precisam ser sindicalizados.
Marinho afirma que essa intermediação dos próprios funcionários nas negociações com
os patrões evitará que os conflitos se transformem em litígios na Justiça. E garantiu
que os sindicatos continuarão a atuando nos acordos e nas convenções coletivas.
“Os representantes serão escolhidos por seus méritos, a empresa e o sindicato não se
metem nessa escolha. Eles terão a confiança de seus eleitores”, diz Marinho.
Plano de cargos e salários
O projeto de lei estabelece que o plano de carreira dos funcionários poderá ser
negociado entre o patrão e os representantes dos trabalhadores, sem a necessidade
atual de ser homologado pelo Ministério do Trabalho nem de ser cláusula no contrato
de trabalho.
Assim, as normas não precisam entrar no contrato de trabalho e patrões e funcionários
terão mais flexibilidade para as negociações, inclusive mudando constantemente as
condições estabelecidas. Marinho ressaltou que somente o acordo mútuo vai permitir
a negociação do plano de carreira. "Isso é facultativo, a negociação só ocorre quando
as partes concordam", disse.
Contribuição sindical
O projeto de lei estabelece ainda que a contribuição sindical, atualmente obrigatória
tanto para funcionários sindicalizados como para não associados a sindicatos, será
opcional. Esses pagamentos movimentam, segundo Marinho, R$ 3,96 bilhões nos 17,1
mil sindicatos do país. Para o relator, a contribuição "é uma herança fascista".
"Isso fortalecerá o movimento sindical. Se o sindicato for representativo, certamente
não terá dificuldades para ser financiado por aqueles que representa", disse.

Terceirização
O projeto de lei propõe salvaguardas para o trabalhador terceirizado, segundo
Marinho. Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o
trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado.
O texto prevê ainda que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho
dos efetivos, como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte,
capacitação e qualidade de equipamentos.
Estamos completando um primeiro ciclo de reformas do País, diz Temer a
deputados
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer afirmou, durante café da manhã com deputados da base
aliada e ministros no Alvorada nesta terça-feira, 18, para acertar os detalhes da
reforma da Previdência, que o governo está “completando um primeiro ciclo de
reformas” e que juntos, Executivo e Legislativo, “serão os produtores da reconstrução
do País, da reformulação do País”.
Sem citar exatamente a Lava Jato e as delações da Odebrecht, Temer repetiu que é
preciso deixar o Judiciário trabalhar e que o momento é de o Executivo e o Legislativo
não pararem. “A resposta que podemos dar ao povo brasileiro é o povo olhar e dizer
‘vocês já fizeram tanta coisa e agora fizeram mais’. Digo isso porque temos duas
reformas ainda fundamentais, outras fundamentais que nascerão certa e seguramente
ao longo do tempo”, afirmou.
O presidente disse ainda que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem feito um
gesto simbolizando um foguete para explicar o que acontecerá com a economia com
a aprovação da reforma da Previdência. “O Meirelles faz um gesto que se a reforma
for aprovada, a economia…aí ele faz um foguete para cima. Aliás, o foguete já
começou”, disse.
Temer fez questão de destacar os indicadores econômicos em sua fala, destacou o
IBC-BR de 1,3% em fevereiro e afirmou que os juros e a inflação estão caindo.
“Convenhamos que nos últimos tempos nós temos tido revelações de como a economia
está reagindo”, disse, lembrando ainda que a agência de classificação de risco Moody’s
tirou o País “do negativo e nos passou para o estável”. “A inflação que caiu; vou dizer
uma obviedade: a Selic que caiu e está reproduzindo os juros”, completou.
O presidente, que classificou sua fala como um “monólogo produtivo”, disse ainda que
o governo só resistiu porque “nós estamos trabalhando juntos no Executivo e
Legislativo”. “Nós precisamos, eu enfatizo muito, acho que é um momento histórico
do País, sem embargo das dificuldades, nós temos de dar prova de trabalho. E a prova
de trabalho virá pela aprovação dessas reformas”, reforçou.
Sem recuo
O presidente rechaçou que as flexibilizações no texto da previdência tenham sido recuo
e repetiu que “não se governa apenas com o Executivo” e que essa classificação é
resultado de uma cultura autoritária.
“Você governa com Executivo e Legislativo. Mas como você tem no País uma visão
autoritária muito grande, a visão cultural do País é muito autoritária. As pessoas
acham que se o presidente expedir um ato qualquer, não pode ser contestado. Não
pode sequer ser negociado, ser ajustado, equacionado e nem isso é possível porque
senão vão dizer que é recuo”, afirmou. “Eu combato isso”, disse.
Em sua fala, Temer disse ainda sentir “muita falta daquele contato buliçoso, agitado
que tínhamos na Câmara onde lá eu estava por seis mandatos”, fez um agradecimento

aos parlamentares e destacou que deve ao Congresso “o sucesso” de muitas medidas
desses 11 meses de governo.
“Foram medidas complicadas, convenhamos. Não é fácil você reduzir e colocar teto
nos gastos públicos. A tendência de todo e qualquer governante é gastar e gastar cada
vez mais. Ou seja, vamos praticar atos populistas que são atos irresponsáveis porque
eles têm digamos assim uma vantagem amanhã, mas tem um prejuízo depois de
amanhã. Nós nos recusamos a este populismo”, afirmou. A fala de Temer foi
disponibilizada pelas redes sociais do Planalto, após a reunião no Alvorada.
Caetano: ponto central do déficit é Brasil não ter idade mínima de
aposentadoria
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, atribuiu à
ausência de uma idade mínima para a aposentadoria o tamanho do déficit da
Previdência Social no Brasil. “O ponto central do déficit é o País não ter uma idade
mínima”, disse. “Na América Latina, somente Brasil e Equador não têm idade mínima”,
acrescentou.
Mesmo assim, ressaltou o secretário, no Equador, a aposentadoria por tempo de
contribuição só pode ser solicitada após de 40 anos contribuindo à Previdência – aqui,
as regras preveem 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.
“A reforma da Previdência é fundamental, necessária, justamente para conseguir
manter o regime previdenciário, não entrar em situação próxima a que ocorrem em
alguns Estados com dificuldade de pagamento de benefícios”, afirmou Caetano.
O secretário lembrou que a proposta do governo, que inclui idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres, não estabelece que as pessoas terão todas de respeitar esse
requisito já no dia seguinte à promulgação da Emenda Constitucional. “Teremos um
processo de transição”, ressaltou.
Apesar de ressaltar que “não se pode fugir da reforma”, Caetano reconheceu que o
País vive um regime democrático e que o Congresso Nacional pode acatar propostas
ou sugerir mudanças. “Temos de conjugar tanto a parte técnica quanto a viabilidade
política”, disse.
Caetano também rebateu argumentos de que o governo poderia cobrir o déficit da
Previdência a partir de uma cobrança mais eficiente das dívidas que empresas têm
com o INSS. “A dívida ativa existe, mas quando pega lista dos grandes devedores,
vários deles são empresas que não existem mais”, comentou.
“Não se vai resolver déficit cobrando dívida ativa. Claro que isso tem que ser feito,
mas o problema da Previdência não é de estoque, mas, sim, de fluxo, gastos vão
crescer ao longo do tempo e temos que fazer ajuste para que despesa consiga ser
suportada pelo Orçamento”, afirmou Caetano.
Regra de transição
O secretário admitiu que está em análise a fixação das idades mínimas de 52
(mulheres) e 57 (homens) de largada na regra de transição na proposta de reforma
da Previdência. Segundo ele, uma mudança na regra de transição “faz parte de uma
definição política”. O relator da Reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia
(PPS-BA), já havia antecipado que as idades mínimas seriam de 50 (mulher) e 55
(homem).
O governo, no entanto, trabalha para elevar as idades mínimas da transição que irão
convergir para 65 anos ao longo de 20 anos. Cauteloso, o secretário não quis dar
detalhes sobre as novas mudanças no texto da proposta que foram negociadas no

domingo pelo presidente Michel Temer e que já superam as cinco alterações iniciais
negociadas com o governo.
Segundo Caetano, a área técnica está refazendo os cálculos do impacto na redução do
ganho para as contas públicas previsto com a reforma. Ele disse que as alterações na
proposta envolvem o “palco político” para garantir a aprovação da reforma.
Com recuos do governo, reforma da Previdência terá economia 20% menor
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As flexibilizações realizadas pelo governo Michel Temer no texto original da reforma
previdenciária diminuíram em cerca de 20% a previsão inicial da equipe econômica de
redução da economia com as mudanças nas aposentadorias.
Segundo o relator da medida, Arthur Maia (PPS-BA), a expectativa de uma economia
de cerca de R$ 800 bilhões no período de dez anos passou para uma previsão de R$
630 bilhões.
Para ele, as mudanças foram feitas para atender a base da pirâmide social. "A
diferença de 20% foi um custo que assumimos por sugestão dos parlamentares. As
mudanças tiveram como intenção atender os mais pobres, os menos favorecidos e os
que mais precisam", disse.
Segundo o relator, a Secretaria de Previdência informou que a mudança que gerou
mais impacto foi a que estabeleceu um teto de dois salários mínimos para o acúmulo
de pensão e aposentadoria. O texto original da equipe econômica proibia esse
acúmulo.
Ele explicou ainda que a estimativa de 20% foi feita pelo ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, em reunião na noite de segunda-feira (17), no Palácio do Planalto.
A equipe econômica do governo avalia reservadamente que o texto de Maia não é o
que eles haviam idealizado, mas que é aceitável.
Um integrante da equipe disse à Folha que o impacto das últimas concessões ainda
está sendo calculado.
Apesar de considerar baixa a chance de alterações no Senado, este integrante avalia
existir risco real.
As alterações foram feitas diante da avaliação do governo de que o texto original não
teria apoio suficiente dos parlamentares da base aliada para ser aprovado.
Houve recuos, por exemplo, na idade mínima para mulheres, nas aposentadorias
rurais e no benefício pago a pessoas pobres idosas ou com deficiência, o BPC (Benefício
de Prestação Continuada).
O relatório, que será apresentado na quarta-feira (19) na comissão especial da
Câmara, não incluirá mais dispositivo que estabelecia o aumento automático da idade
mínima a cada vez que subisse a expectativa de sobrevida do brasileiro.
Com esse mecanismo, a idade de 65 anos poderia chegar a 67 em 2060. Agora, o
parecer vai estabelecer que uma lei irá definir como se dará o aumento da idade. Ou
seja, isso só ocorrerá se o Congresso aprovar uma lei específica.
O relator também vai alterar a regra de transição para o novo modelo de
aposentadoria, que começava aos 45 anos (mulher) e 50 anos (homem) na proposta
original, e tinha um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição restante para a
aposentadoria.

O parecer vai estabelecer que não haverá um corte de idade para se enquadrar na
transição e que o pedágio será de 30%, conforme antecipou a Folha.
Dúvida em idade para mulher adia relatório de nova aposentadoria
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Com a indefinição sobre a redução da idade mínima para aposentadoria da mulher, o
presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Carlos Marun (PMDB-MS),
adiou para quarta-feira (19) a leitura do relatório final da proposta de mudança nas
regras de aposentadoria.
Segundo ele, o relator da iniciativa, Arthur Maia (PPS-BA), pediu um tempo maior para
definir se a nova idade mínima para as mulheres será de 62 ou 63 anos. O adiamento
foi definido em acordo com o presidente Michel Temer e com o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
A leitura do documento foi remarcada para as 9h da quarta-feira (19). Para Marun, o
adiamento não causa impactos no cronograma de votação da proposta, uma vez que
a expectativa é de que o documento seja votado na comissão especial apenas na
semana que vem.
De acordo com o peemedebista, além da necessidade de novos cálculos para introduzir
a mudança, 5% do relatório ainda não está pronto. Mesmo assim, Temer manteve
nesta terça-feira (18) café da manhã com a base aliada para apresentar o texto
incompleto.
Marun minimizou que o adiamento possa causar impacto nas expectativas do mercado
financeiro, que esperava a apresentação pública do texto final nesta terça-feira (18).
Na noite de segunda-feira (17), Maia disse que "são grandes as chances" de diminuição
na idade mínima da mulher. Ele evitou cravar a nova idade, mas defendeu um patamar
próximo dos 65 anos propostos originalmente.
"Eu desejo que seja algo o mais próximo de 65 possível, mas estou disposto a abraçar
o que for a linha média de pensamento do governo", disse.
Em entrevista à Folha, o presidente Michel Temer já havia admitido a possibilidade de
redução da idade mínima para as mulheres.
"Se tivermos a idade de homem de 65 anos e a de mulher, 64 ou 63, não significa que
não tenha sido feita uma grande conquista", disse.
A diminuição, contudo, representa um novo recuo do governo na reforma
previdenciária, já que o discurso inicial era de que a idade mínima para homens e
mulheres era um dos pontos que não poderia ser alterado pelo Congresso Nacional.
Em um último apelo público pela aprovação da reforma, Temer considera antecipar
discurso que fará em rede nacional de balanço de um ano na presidência.
A estratégia é conquistar apoio junto a setores da sociedade para reforçar a pressão
sobre a base aliada.

Com o mesmo objetivo, o Planalto prepara uma nova campanha de TV favorável à
proposta para ser exibida a partir do final desta semana.
Reformas são 'pernas' de projeto de recuperação do País
18/04/2017 – Fonte: R7
O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado
Carlos Marun (PMDB-MS), afirmou que a proposta que estabelece um teto para os
gastos públicos e a reforma da Previdência são "as duas pernas" do governo para a
recuperação econômica. Marun participou nesta segunda-feira, 17, de um debate
sobre os "caminhos" para a reforma previdenciária promovido pelo jornal Valor
Econômico, em Brasília.
Um dia antes da apresentação do relatório no colegiado, o parlamentar disse que está
"entusiasmado" com a possibilidade de aprovação do texto. "Tenho convicção
absoluta. Quem está fazendo reforma é a base do governo. A oposição sabe que a
reforma é necessária", comentou.
Ele afirmou que, apesar disso, os adversários insistem na 'não reforma'". "Estamos
tendo a coragem de, antes do Brasil quebrar, fazer as reformas necessárias."
Segundo Marun, o governo assumiu o poder, no ano passado, em um cenário de
"caos", com inflação de dois dígitos, a maior inflação da história, e desemprego.
"Efetivamente algo havia de se fazer e nós tínhamos três opções: elevar impostos,
permitir o retorno da hiperinflação ou cortar gastos. As duas primeiras foram
descartadas e o governo optou, no lugar do corte abrupto dos gastos, limitar o
crescimento dos gastos públicos."
Magistrados dizem que reforma ameaça direitos dos trabalhadores
18/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Terminou há pouco audiência pública conjunta das comissões de Legislação
Participativa e de Trabalho, Administração e Serviço Público para debater a reforma
trabalhista (PL 6787/16), projeto em tramitação em comissão especial da Câmara.
Na audiência, representantes de magistrados da Justiça Trabalhista avaliaram que o
substitutivo do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), precariza as relações
de trabalho e retira direitos dos empregados.
Rogério Marinho rebateu as críticas. “A proposta não precariza as relações de trabalho.
Pelo contrário: permite o ingresso no mercado daquele trabalhador sem carteira
assinada. São 20 milhões de pessoas”, disse.
Um dos pontos mais criticados foi a regulamentação do trabalho intermitente. O
projeto prevê que o empregado receba pela jornada ou diária, e, proporcionalmente,
com férias, FGTS, Previdência e 13º salário.
“Esse tipo de trabalho já existe, mas as pessoas estão sem 13°, férias e o marco
regulatório que estamos propondo permite a elas ter esses direitos”, disse.
Marinho. Segundo o relator, o mesmo se aplica a 4 milhões de contrataos para
trabalhar em casa, modalidade conhecida como teletrabalho.
A proposta de Marinho também foi criticada por supostamente limitar o alcance de
jurisprudências dos tribunais do Trabalho. “Nós estamos priorizando acordos
extrajudiciais, como fazem vários países. Por que atacar um projeto que dá segurança
jurídica?”, questionou.

Críticas
A desembargadora Vólia Bomfim Cassar, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, criticou vários pontos do projeto: as limitações à jurisprudência da Justiça
Trabalhista, a possibilidade de trabalho intermitente, o aumento do custo das ações
trabalhistas para o empregado e o teletrabalho. “Chega às raias da
inconstitucionalidade impedir a jurisprudência de analisar um princípio constitucional”,
disse.
Ela citou como pontos negativos a previsão de trabalho em casa sem a contagem da
jornada, horas extras e trabalho noturno, e também as medidas previstas em relação
à previsão de pagamento de custas judiciais pelo empregado que perder uma ação
trabalhista.
“O empregado tem que pagar custas judiciais e só pode entrar com outra ação quando
pagar. Mas o empregador não precisa”, comparou.
Rosângela Rassy, representante da Auditoria Fiscal do Trabalho, criticou o artigo do
projeto que inclui a terceirização na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O projeto
prevê uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador
efetivo para recontratá-lo como terceirizado.
“É um absurdo trazer a terceirização para a CLT. A terceirização é responsável pela
maior parte dos acidentes de trabalho no País”, disse
Para Janilda Guimarães de Lima, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho
em Goiás, a proposta retira direitos do trabalhador. “Esse projeto vai consagrar a
liberdade, mas a liberdade do século XIX.”.
Na avaliação do advogado trabalhista Luiz Antonio Calhao, a flexibilização da legislação
não vai gerar empregos. “Não há relação entre flexibilização de direitos e aumento de
emprego. Pelo contrário, em outros países, aumentou o desemprego. Se for barato
demitir, é isso que vai acontecer”, avaliou.
Debatedores defendem mudanças em proposta de reforma trabalhista
18/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Em audiência pública conjunta das comissões de Legislação Participativa; e de
Trabalho, Administração e Serviço Público, representantes do Ministério Público do
Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e de sindicatos criticaram diversos
pontos do projeto de reforma trabalhista (PL 6787/16), em tramitação em uma
comissão especial da Câmara.
A proposta, apresentada pelo relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), permite,
entre outras medidas, que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça
sobre a lei em pontos como parcelamento das férias em até três vezes, jornada de
trabalho de até 12 horas diárias, plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho
remoto.
Também regulamenta o trabalho intermitente, no qual os trabalhadores são pagos por
período trabalhado, e retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser
feita em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos
advogados do empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato.
Mudanças
O representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Admilson Moura dos Santos,
defendeu mudanças em relação à previsão de regulamentação do trabalho
intermitente e a possibilidade de homologação da rescisão contratual sem a
participação do sindicato.

O projeto de lei retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser feita
em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados
do empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato. Segundo o
relator, a medida agiliza o acesso do empregado a benefícios como o saque do FGTS.
Para Santos, a rescisão de contrato de trabalho e os cálculos do que a empresa deve
ao trabalhador não são fáceis de fazer. “A proposta acaba com a checagem que é feita
hoje. Isso pode fazer com que o trabalhador aceite pactuar qualquer coisa para receber
o seu direito”, alertou.
A proposta também regulamenta o trabalho intermitente, no qual os trabalhadores
são pagos por período trabalhado. Segundo o relator, a medida vai levar para a
formalidade o trabalhador intermitente, que trabalha esporadicamente, uma, duas ou
três vezes por semana. O projeto prevê que o trabalhador receba pela jornada ou
diária, e, proporcionalmente, com férias, FGTS, previdência e 13º salário.
O representante do Ministério do Trabalho defende limites para esse tipo de
contratação. “Se permitirmos a intermitência sem controle em todas as áreas, como
serviços, corremos o risco de desregular o mercado de trabalho”, disse Santos. “Na
França, por exemplo, só é permitido em trabalhos com sazonalidade comprovada. Na
Itália é preciso acordo coletivo”, exemplificou.
O trabalho intermitente também foi criticado pelo procurador do Trabalho Carlos
Eduardo de Azevedo Lima, representante do Ministério Público do Trabalho.
“O contrato intermitente faz o trabalhador não ter qualquer previsão a respeito de seu
horário de trabalho e da sua remuneração. Um empregado pode ficar à disposição de
uma loja no shopping o dia todo e ser chamado apenas nos horários de maior
movimento. E isso não aumenta a quantidade de emprego, como foi verificado no caso
de grande rede de fast food recentemente”, ressaltou o convidado.
Carlos Eduardo apontou a necessidade de salvaguardas também em relação à previsão
de trabalho fora do ambiente da empresa (teletrabalho). “Não há qualquer controle a
respeito da jornada de trabalho. Assim como outras modalidades previstas no projeto,
isso pode levar ao subemprego”, disse.
Centrais sindicais representadas no debate também criticaram a proposta e apontaram
que ela fere direitos dos trabalhadores. “O que está acontecendo é um ataque
monstruoso aos direitos do povo. Isso não é uma reforma trabalhista. É um ataque
aos direitos do povo. O projeto destrói o papel da justiça do Trabalho, que servirá
apenas para chancelar acordos”, ressaltou Paulo Vinícius da Silva, da Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
Modernização da legislação
O relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), o justificar o substitutivo
que apresentou na semana passada, afirmou que o projeto não retira direitos dos
trabalhadores e defendeu a modernização da legislação para se adequar às
necessidades atuais do mercado de trabalho.
Ele estima que somente um dos pontos da proposta, a regulamentação do trabalho
por período, geraria 2 milhões de empregos nos próximos três anos – apenas na área
de serviços, em bares e restaurantes.
Rogério Marinho argumenta ainda que a proposta vai gerar empregos ao dar
segurança jurídica ao empregador. “Em nosso país, além do excesso de normas
trabalhistas, elas são muito rígidas.

E essa rigidez, por sua vez, provoca um alto grau de insegurança jurídica na
contratação do trabalhador, fazendo com que, primeiro, o empregador tenha receio
de contratar a mão de obra e, depois, que investimentos importantíssimos para o
crescimento do país sejam direcionados a outros países”, disse.
Representantes da Justiça do Trabalho são contra proposta de reforma
trabalhista
18/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
Representantes de magistrados da Justiça do Trabalho criticaram pontos previstos na
reforma trabalhista (PL 6787/16), durante audiência pública conjunta das comissões
de Legislação Participativa; e de Trabalho, Administração e Serviço Público.
O substitutivo do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), permite, entre outras
medidas, que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a lei em
pontos como parcelamento das férias em até três vezes, jornada de trabalho de até
12 horas diárias, plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho remoto.
Também regulamenta o trabalho intermitente, no qual os trabalhadores são pagos por
período trabalhado, e retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser
feita em sindicatos.
Proteção do trabalhador
O desembargador Gustavo Tadeu Alkmin, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, disse que o projeto inverte a lógica de proteção ao trabalhador na justiça
trabalhista.
“Não há um texto nessa proposta que vise proteger o trabalhador, que é contraditória
em sua essência. Permite que o trabalhador negocie individualmente condições que
afetam sua saúde, como banco de horas e intervalo de jornada. Permite trabalho
intermitente, criando trabalhadores de primeira e segunda classe. Afirma que vai
fortalecer os sindicatos, mas afasta o sindicato das rescisões contratuais, mantém a
unicidade sindical e acaba com a contribuição sindical”, destacou Alkmin.
Luiz Antonio Colussi, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,
foi na mesma linha. “Essa ampla negociação é para permitir a precarização do
trabalho. O projeto é uma inversão absoluta aos princípios do direito do trabalho”,
disse.
Colussi criticou, entre outras medidas, a regulamentação nas modalidades de trabalho
por home office (trabalho em casa). De acordo com a proposta, o teletrabalho, como
é mais conhecido, será acordado previamente com o patrão – inclusive o uso de
equipamentos e gastos com energia e internet.
“Mas o teletrabalho não pode estar fora do controle da jornada. O projeto não prevê
nem que empregador se responsabilize pelos equipamentos usados”, ressaltou.
Alkmin e Colussi defenderam a rejeição da proposta.
Negociação
O relator do projeto, deputado Rogério Marinho, apresentou seu parecer no último dia
12. Ele justifica a necessidade de modernizar a legislação. “O Brasil de 1943 não é o
Brasil de 2017. Há 74 anos éramos um país rural, com mais de 60% da população no
campo”, disse.
Para Rogério Marinho, a negociação entre empregados e empregadores em torno de
alguns pontos fortalece os sindicatos sem comprometer os direitos dos trabalhadores.

“Não é admissível, por exemplo, que uma cláusula ajustada entre as partes, como a
redução do horário do almoço de sessenta para trinta minutos, seja invalidada pela
Justiça do Trabalho depois de dois anos de vigência, implicando a condenação da
empresa ao pagamento de indenização. Ou que não se permita a negociação de um
tempo mais razoável para a movimentação dos empregados no início e no final da
jornada”, disse o relator.
Marinho argumenta ainda que a proposta vai gerar empregos ao dar segurança jurídica
ao empregador. “Em nosso país, além do excesso de normas trabalhistas, elas são
muito rígidas. E essa rigidez, por sua vez, provoca um alto grau de insegurança jurídica
na contratação do trabalhador, fazendo com que, primeiro, o empregador tenha receio
de contratar a mão de obra e, depois, que investimentos importantíssimos para o
crescimento do país sejam direcionados a outros países”.
Legislação precisa acompanhar o trabalho moderno e prestigiar a negociação
coletiva
18/04/2017 – Fonte: CNI
Na abertura do 1º Fórum Sul Brasileiro de Relações do Trabalho, presidentes
da FIERGS, da FIESC e da FIEP defendem atualizar as leis do trabalho e
harmonizar relação entre empresas e trabalhadores
A legislação trabalhista precisa acompanhar as formas modernas de produção e dos
conceitos contemporâneos de emprego. Na abertura do 1º Fórum Sul Brasileiro de
Relações do Trabalho, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (FIERGS), Heitor José Müller, defendeu a modernização das leis do
trabalho, atualmente em debate no Congresso Nacional, como forma de propiciar ao
Brasil a recuperação de sua competitividade e para dinamizar o seu mercado de
trabalho.
“Estamos diante de uma indústria 4.0 com leis do trabalho 1.0. As leis trabalhistas não
acompanham a modernização dos conceitos e das práticas com o emprego que
conhecemos hoje”, disse na abertura do evento, realizado em parceria com as
federações da indústria de Santa Catarina (FIESC) e do Paraná (FIEP). O presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, também
participa do encontro, que reúne nesta segunda-feira (17) empresários,
representantes da Justiça do Trabalho e deputados e senadores.
HARMONIA - Presidente da FIESC, Glauco Côrte Real destacou a importância da
proposta de modernização das leis do trabalho para a redução do conflito, sobretudo
pela valorização da negociação coletiva, que permite empresas e trabalhadores,
representados por seus sindicatos, de encontrarem soluções e rotinas que sejam
benéficas.
“Muitos olham a flexibilização da jornada como sendo apenas de interesse do
empregador, mas é de interesse também do trabalhador, que poderá ter mais
flexibilidade para sua família, para suas atividades pessoais”, lembrou.
Para o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, a atualização das leis do trabalho –
conjugadas às reformas da Previdência e tributária – contribuirão para reposicionar o
Brasil e recolar a economia nos trilhos. Ele acrescentou que é preciso criar condições
para que o setor produtivo tenha maior capacidade de gerar empregos e reduzir o
contingente de 13 milhões de brasileiros que estão em busca de trabalho.
“A gente espera que, depois de as reformas tramitarem, tenhamos uma legislação
atual para que se possa recuperar os empregos perdidos”, afirmou.

ARTIGO: Incentivos de ICMS - é hora de convalidar
18/04/2017 – Fonte: CNI
Para o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo
Afonso Ferreira, a possibilidade de invalidação retroativa desses benefícios e
a interrupção abrupta dos acordos vigentes gerariam insegurança jurídica e
instabilidade no ambiente de negócios

Apesar de apresentar sinais de recuperação, o cenário econômico no Brasil continua
bastante desafiador. O alto índice de desemprego e a corrosão do poder de compra
que aflige as famílias brasileiras desencadeiam um efeito dominó sobre todos os
setores da economia, criando um ciclo retroalimentável de desinvestimento: as
pessoas consomem menos, indústrias acumulam estoque e prejuízos, lojas fecham, e
a arrecadação de tributos cai. Todos perdem com isso.
É chegado o momento de interrompermos esse círculo vicioso e iniciarmos um círculo
virtuoso de retomada do crescimento. Mas, para que haja uma melhora do ambiente
de negócios e estímulo aos investimentos, é essencial que se tenha segurança jurídica.
Infelizmente essa ainda não é a realidade quando falamos no tema dos incentivos
fiscais.
A possibilidade de invalidação retroativa desses benefícios e a interrupção abrupta dos
acordos vigentes gerariam insegurança jurídica e instabilidade no ambiente de
negócios, fatores estes que caminham de mãos dadas com todas as crises econômicas
da história recente, além de causar prejuízos não só às empresas, mas também à
economia dos Estados e municípios. Uma medida extrema como esta, que vem sendo
discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), seria uma traição à boa-fé
dos que confiaram nos incentivos acenados pelos Estados e cumpriram com todas as
contrapartidas acordadas.
É inegável que, em razão dos incentivos fiscais, inúmeras empresas passaram a
desenvolver atividades econômicas em Estados menos industrializados, investindo
vultosos recursos para viabilizar suas instalações e operações. Isso gerou um
expressivo aumento de renda à população local, pois fomentou a geração de empregos
diretos e indiretos e movimentou a economia, mudando a realidade de milhões de
pessoas pelo Brasil.
Esta política democratizou os empreendimentos ao permitir que o empresariado
investisse em regiões que já demonstravam um incrível potencial produtivo e de
consumo, mas sofriam ainda com problemas de falta de boa infraestrutura e
apresentavam cargas tributárias elevadas, afastando, assim, os investimentos da
iniciativa privada. Esses investimentos, que antes eram centralizados em pequenos
polos, em geral no Sudeste, foram espalhados por todo o país. Quantos Estados e
cidades antes esquecidos se desenvolveram e tornaram-se potências econômicas nos
últimos 30 anos?
As empresas agiram confiando em acordos e regras estabelecidos junto ao poder
público estadual, tendo orientado a sua conduta em conformidade com essas

premissas. Não é justo e tampouco razoável que essa confiança legítima seja frustrada
por uma mudança de posição. Além disso, é uma certeza absoluta que a invalidação
dos benefícios concedidos provocará a quebra de um sem-número de empresas, afinal,
elas já arcaram com elevados custos para instalar seus empreendimentos, gerando
empregos, renda e aumento da arrecadação de tributos, tendo como contrapartida os
benefícios concedidos.
A interrupção abrupta e a revogação retroativa destes benefícios causariam estragos
em toda a sociedade, com o fechamento de uma infinidade de vagas diretas e indiretas
no mercado de trabalho, a desindustrialização e o empobrecimento geral das
comunidades em que se localizam as atividades econômicas atualmente beneficiadas.
Isso incidiria especialmente nas regiões mais desfavorecidas do país, contribuindo para
o agravamento da desigualdade regional.
É inquestionável que isso geraria um efeito cascata nefasto para economia dos
Estados, visto que a construção e operação de um empreendimento tende a gerar
consequências significativas sobre outras atividades e setores, como o varejo, bem
como sobre o consumo das pessoas empregadas direta ou indiretamente, além de
suas respectivas famílias.
Não é exagero afirmar que revogar retroativamente os benefícios já concedidos e
interromper os acordos vigentes seria uma verdadeira catástrofe para a economia e
para o mercado de trabalho, especialmente trágica por ocorrer em um período em que
o país já atravessa tão delicado momento econômico.
Nós acreditamos que seja importante discutir a aplicação desta política e corrigir
eventuais falhas, visando a aprimorá-la e a estimular ainda mais a economia. Existem
incoerências, e está na hora de mudar. O que deve pautar esta discussão, no entanto,
não pode ser uma medida tão extrema quanto a supracitada. A interrupção abrupta e
a revogação retroativa é –por todos os argumentos acima expostos– completamente
inviável.
Na Confederação Nacional da Indústria (CNI), estamos trabalhando intensamente para
contribuir com propostas que permitam avançar neste debate para, enfim, chegarmos
às soluções possíveis. No tocante aos incentivos fiscais, apoiamos a aprovação do PLP
54/15 como forma de dar um importante e decisivo passo em direção à convalidação
dos incentivos.
A hora de todos nos unirmos para solucionar a questão do desenvolvimento regional
é agora. Um importante passo já foi dado com a aprovação do requerimento de
urgência com relação ao mencionado PLP, mas isso por si só não basta. É chegado o
momento de colocar este projeto em votação e aprová-lo. O Brasil não pode mais
esperar.
Esse é um tema de interesse nacional. É preciso ter uma visão macro da situação, que
traga benefícios para a nação como um todo. Estabelecer novas regras claras é
essencial para que o setor produtivo possa se preparar, revisar e planejar
investimentos, contribuindo assim para a retomada da economia do país. A não
solução deste tema pode resultar numa dívida impagável à sociedade. Não podemos
mais postergar esta decisão.
(Paulo Afonso Ferreira é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI e diretor-geral do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL)).

Indústria defende eliminação gradual da contribuição sindical
18/04/2017 – Fonte: Folha de S.Paulo
Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, vai
defender que a contribuição sindical seja eliminada de maneira gradual e que não vá
a zero imediatamente.
A intenção é dar tempo para que sindicatos, tanto os de trabalhadores quanto os
patronais, se adaptem ao fim dessa fonte de recursos.
Em 2016, a contribuição sindical obrigatória recolheu R$ 3,9 bilhões, dinheiro que
irriga cerca de 11 mil sindicatos de trabalhadores e 5.000 patronais no país.
No caso dos trabalhadores, a contribuição é cobrada em março e representa um dia
de trabalho. Para as empresas, o recolhimento também é obrigatório, feito em janeiro
e corresponde a um percentual sobre o capital social.
Por iniciativa do relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN),
o tema entrou no texto que será apreciado na Câmara. Desde então, entidades
patronais e de trabalhadores se movimentam para tentar demover a ideia.
A reforma trabalhista, no entanto, recebeu o selo de "agenda positiva" do Palácio do
Planalto e, como mostrou reportagem da Folha, sua aprovação rápida serviria para
denotar a força que o governo ainda possui para votar a reforma da Previdência.
Além disso, a ameaça sobre a contribuição abriu um canal de diálogo e negociação
com as centrais sindicais, que até agora vinham prometendo forte resistência à
reforma da Previdência.
O posicionamento do presidente da CNI, se de um lado aponta para uma possível saída
ao impasse sobre a contribuição, de outro tende a dividir o bloco dos insatisfeitos.
A Fiesp (indústrias de São Paulo), pressionada por sindicatos patronais que estão na
sua base, não fechou questão sobre o tema. Em encontro em Brasília, empresários
que fazem parte da federação demonstraram insatisfação com o fim da contribuição.
A CNC (Confederação Nacional do Comércio) tem encontro com o presidente da UGT
(União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, nesta terça (18). Sindicatos que
fazem parte da CNC são contra a retirada da contribuição, assim como a central de
trabalhadores.
Embora entre no caixa de entidades empresariais, o imposto sindical não é a verba
mais importante para o setor. As contribuições do Sistema S, cobradas sobre a folha
de pagamentos e destinadas a Sesi, Senai, Senac etc., recolheram cerca de R$ 16
bilhões no ano passado.

Contribuição sindical é herança fascista, diz relator da reforma trabalhista
18/04/2017 – Fonte: R7
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista, afirmou nesta
segunda-feira, 17, em evento em São Paulo que a contribuição sindical é uma herança
fascista, pois faz parte dos pontos que falam do direito sindical da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que foram inspirados nas normas do italiano Benito Mussolini.
"Essa é uma herança fascista que já dura 70 anos. Estamos propondo que a
contribuição sindical passe a ser opcional", afirmou Marinho, durante palestra na
Câmara Americana de Comércio (Amcham) para falar dos principais pontos da reforma
trabalhista. "É um anacronismo absoluto", completou.
O pagamento da contribuição sindical é obrigatório e vale tanto para os funcionários
sindicalizados quanto para aqueles que não são associados a sindicatos. A contribuição
movimenta cerca de R$ 3,6 bilhões por ano.
Marinho disse que o Brasil tem sindicatos em excesso, somando 17 mil entidades e
que acabam sendo pouco representativos.
O parlamentar destacou, por exemplo, a existência de um sindicato da indústria naval
do Amapá, Estado que não tem mar. "O Brasil é campeão mundial de sindicatos", disse
ele, citando que a Argentina tem 96 entidades, a Alemanha oito e o Reino Unido, 168.
Ao tornar opcional a contribuição sindical, Marinho disse que a intenção é fortalecer os
sindicatos que são verdadeiramente representativos. "Precisamos ter sindicatos sérios,
legítimos", disse durante a palestra.
O próprio deputado propôs a medida e disse que, quando ela foi divulgada, passou a
concentrar as discussões da reforma trabalhista. "Sou abordado pelos corredores para
falar sobre a contribuição sindical. Mas há muitas bizarrices na legislação", afirmou,
ressaltando que a CLT tem 922 artigos e a reforma modifica 117.
Terceirização
Na apresentação para empresários na Amcham, o deputado defendeu ainda a
terceirização, falando que o modelo adotado pelo Brasil era do século 19. O projeto
aprovado recentemente no Congresso permite que todas as atividades de uma
empresa sejam passadas a terceiros, acabando com a diferenciação da atividade-fim
e meio, que só existe no Brasil.
O deputado não acredita que a aprovação da terceirização vá levar ao aumento da
contratação de pessoas jurídicas pelas empresas, movimento que vem sendo chamado
de "pejotização".
Segundo Marinho, a legislação colocou uma salvaguarda que impede a empresa por
18 meses de demitir o trabalhador contratado pela CLT para contratar um PJ. "Isso
elimina qualquer possibilidade dessa pejotização. Ninguém vai demitir um funcionário
para esperar um ano e seis meses para readmiti-lo. Seria uma burrice extraordinária
do dono da empresa."
Marinho está em São Paulo nesta segunda-feira para uma série de encontros com
empresários e dirigentes de empresas. Após o evento na Amcham, ele participa de
reuniões na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Artigo: Plano de Negócios responde: pequenas empresas são obrigadas a
pagar imposto sindical?
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O Plano de Negócios se dedica nesta segunda-feira a responder questão de leitor da
Folha que gostaria de saber se pequenas empresas que pagam impostos a partir do
Simples (sistema de tributação simplificado para quem fatura até R$ 4,8 milhões ao
ano) estão obrigadas a pagar o imposto sindical.
A dúvida surgiu porque, em fevereiro, o Ministério do Trabalho publicou no Diário
Oficial nota técnica que excluiu outras normas anteriores criadas pela pasta nas quais
ficava explícita a isenção do pagamento pelas empresas do Simples.
Na avaliação do Sebrae Nacional, não há obrigação. Pequenas empresas somente
devem contribuir voluntariamente aos sindicatos que prestem serviços efetivos e
relevantes para seus associados.
A isenção está prevista na Lei Complementar 123/2006, que regulamentou o
tratamento favorecido para micro empresas e pequenas empresas, previsto na
Constituição Federal. Não é matéria regulada pelo Ministério do Trabalho, por isso não
é preciso se preocupar com as mudanças de normas, afirma o Sebrae.
Gabriela Jajah, tributarista do escritório de advocacia Siqueira Castro, concorda com
o entendimento de que as pequenas empresas não são obrigadas a pagar o imposto.
Segundo ela, há embasamento legal para a isenção e decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) confirmou esse entendimento em 2010.
Porém ela pondera que, apesar do STF já ter julgado o tema, ainda são dadas
sentenças em tribunais inferiores a favor de sindicatos quando cobram pequenas
empresas.
“Sabemos que essas decisões são frágeis e, se forem levadas a instâncias superiores,
serão revertidas. Mas, se o empresário quiser ter certeza de que não terá dor de
cabeça, pode ser melhor pagar a contribuição e questioná-la em seguida na justiça”,
diz.
O Plano de Negócios entrou em contato com o Ministério do Trabalho, mas não obteve
resposta até a publicação do texto.
(Filipe Oliveira é repórter de
pequenas e médias empresas).
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Reforma trabalhista deve ser votada na Câmara até o fim de abril, diz relator
18/04/2017 – Fonte: R7

Rogério Marinho prevê votação na Câmara até o final de abril Lucio Bernardo
Jr./12.04.2017/Câmara dos Deputados
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista, prevê que o
Projeto de Lei 6787, que modifica 117 pontos da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), deve ser votado até o final deste mês na Câmara.

No Senado, a previsão é que o texto deve ser aprovado entre final de maio e começo
de junho, disse a jornalistas após fazer palestra na Amcham (Câmara Americana de
Comércio).
O texto da reforma trabalhista deve ser votado na Comissão Especial da Câmara na
quarta ou quinta-feira desta semana, segundo o deputado.
Com isso, fica pronto para ser enviado para o plenário. Pelo cronograma esperado, o
projeto entraria em vigor em meados de junho, antes do recesso parlamentar.
Questionado se a lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF (Supremo
Tribunal Federal), que inclui vários deputados e senadores, atrapalha o trâmite da
reforma, Marinho disse que o judiciário está funcionando, o Ministério Público está
funcionando, a Polícia Federal está funcionando e o Congresso tem que funcionar.
O deputado afirmou aos jornalistas o que já havia dito na sua palestra, que durou
pouco mais de 30 minutos na sede da Amcham. "O objetivo do projeto de lei é
modernizar a CLT para adequá-la ao espírito do tempo", disse ele, destacando que a
legislação foi criada quando o Brasil era um país rural e pensada para a industrialização
que começava a ocorrer.
— Hoje 70% da população empregada com carteira assinada está no setor de serviços.
Estamos no limiar da quarta revolução do emprego, com a robótica, aplicativos,
trabalho em casa.
Marinho disse que as mobilizações contra as mudanças na legislação trabalhista "são
perfeitamente naturais e fazem parte da democracia", mas ele afirmou que, em muitos
casos, as criticas ao projeto são improcedentes.
— Se diz que haverá a precarização do trabalho e retirada de direitos. Todos os direitos
do trabalhador brasileiro estão na Constituição. O projeto moderniza nossa legislação.
A tramitação da reforma da Previdência, disse o parlamentar, não atrapalha o
andamento do texto da reforma trabalhista.
— Tem um cronograma diferenciado. Só na primeira ou segunda semana de maio é
que a Previdência deve ser votado em plenário na Casa.
Como funciona a legislação trabalhista para quem tem dois empregos
18/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Trabalhador deve ter cuidado para conciliar os horários a fim de que uma
atividade não prejudique a outra

O Justiça & Direito, em parceria com a Sage IOB, que atua com sistemas de gestão
empresarial, pagamentos, contabilidade e emissão de notas fiscais, explica na coluna
como a legislação funciona para quem tem dois empregos. Confira.
Se tiver dúvidas ou sugestões de temas, entre em contato com a gente e escreva para
justica@gazetadopovo.com.br ou pela página do Justiça & Direito no Facebook:
https://www.facebook.com/gpjusticaedireito/.

1. Existe alguma proibição legal do empregado ter mais de um vínculo empregatício
com empregadores diferentes?
Não. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não estabelece nenhuma proibição
do empregado ter mais de um vínculo empregatício com empregadores diferentes,
porque neste, caso os contratos de trabalho não se comunicarão, ou seja, não existe
responsabilidade solidária entre os empregadores.
2. Quando o empregado tiver mais de um vínculo empregatício ele deverá ter uma
CTPS para cada empregador?
Não. A CLT não estabelece a obrigatoriedade do empregado que tem mais de um
vínculo empregatício com empregadores diferentes ter uma CTPS para cada um deles,
neste caso, em uma única CTPS poderão coexistir os registros do Contrato de Trabalho
de cada um dos empregadores, ou seja da empresa “A” e da empresa “B”, os quais
deverão ser feitos em folhas distintas da CTPS, observando as condições de trabalho
que cada um estabelecerá com o seu empregador, por exemplo, salário, jornada de
trabalho, dentre outros.
3. O intervalo de 11 (onze) consecutivas, entre jornadas, deverá ser respeitado
quando o empregado tiver mais de um vínculo empregatício, sendo empregadores
diferentes?
Não. O período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas entre duas jornadas de
trabalho, deverá ser respeitado por cada um dos empregadores de forma distinta, ou
seja o empregador “A” deverá respeitar o período de 11 (onze) horas consecutivas
para a próxima jornada, assim como o empregador “B” deverá adotar o mesmo
procedimento, em suma, cada um deles respeitará a sua jornada de trabalho, tendo
em vista que não existe nenhuma comunicação entre os empregadores por serem
distintos.
O empregado, entretanto, com o objetivo de preservar a sua saúde, ao firmar o novo
contrato de trabalho, deverá observar que o intervalo de tempo entre o fim de uma
jornada de trabalho no empregador “A”, seja compatível de tal forma que ele possa
chegar no empregador “B” sem que haja qualquer tipo de empecilho, considerando
tempo de deslocamento, tempo para refeição, dentre outros.
4. A CLT trouxe alguma definição de grupo econômico para relações de emprego?
Sim. Para a CLT, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 2º, entende por grupo
econômico sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas.
SindusCon/FGV: construção corta 14.070 vagas de trabalho em fevereiro
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O setor da construção civil cortou 14.070 vagas de trabalho em todo o Brasil no mês
de fevereiro. Com isso, a quantidade de pessoas empregadas no setor atingiu 2,48
milhões, queda de 0,56% em relação a janeiro e baixa de 13,95% em comparação
com fevereiro do ano passado.
Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com
a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho
e do Emprego (MTE).
Essa foi a 29ª queda mensal consecutiva no emprego do setor. Em outubro de 2014,
primeiro mês de variação negativa, havia 3,57 milhões de pessoas empregadas na
área. De lá para cá, a queda atingiu 1,08 milhão de postos de trabalho.

“A intensificação do desemprego na construção resulta da redução contínua do volume
de novas obras, decorrente do prolongamento da recessão econômica”, analisa o
presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, em nota.
A expectativa do sindicato é de que este quadro somente se reverterá quando, além
do prosseguimento da queda da inflação e dos juros, forem tomadas medidas efetivas
para a reativação da economia. “Por isso é tão relevante a aprovação das reformas
trabalhista e da previdência, melhorando o ambiente de negócios e proporcionando
segurança jurídica ao emprego formal”, comenta Romeu Ferraz.
Pilotos e comissários avaliam greve contra reforma trabalhista
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) comunicou nesta terça-feira, 18, que irá
convocar assembleia para todos os pilotos e comissários para a próxima segundafeira, dia 24 de abril, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, para discutir
a possibilidade de uma paralisação das atividades aéreas no País, como forma de
manifestação contra a reforma trabalhista.
A entidade considera que o texto substitutivo da Reforma Trabalhista apresentado na
última quinta-feira, 13, “representa potencialmente uma precarização sem
precedentes para a profissão de pilotos e comissários, afetando inclusive a segurança
de voo”.
O sindicato salienta que o texto proposto altera 117 artigos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). “O projeto da Reforma Trabalhista passou por um período de
discussões numa comissão especial da Câmara dos Deputados durante o qual foram
aventadas alterações de menor potencial ofensivo contra direitos básicos. Porém, na
véspera do último feriado, numa manobra regimental, o relator apresentou o
substitutivo que altera mais de cem artigos da CLT”, diz.
A entidade alerta ainda que, nesta terça-feira, 18, o governo pretende pedir urgência
na tramitação do projeto, o que levaria a proposta a sair da comissão especial e ir
para o plenário para ser votada ainda esta semana.
O SNA diz que, como medida de contingência, irá apresentar proposta de cinco
emendas ainda nesta terça-feira na comissão especial, antes da votação do
requerimento de urgência, para que essas emendas, em sua maioria de supressão,
possam ser apreciadas pelos deputados no plenário.
“As emendas a serem apresentadas não mitigam todos os riscos oferecidos pela
reforma. Porém, não há tempo para a construção e defesa de emendas para os cem
artigos. Desta forma, o SNA pretende atacar aqueles que oferecem mais riscos aos
aeronautas”, diz.
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18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
As distribuidoras seguem buscando uma solução de longo prazo para a
sobrecontratação, já que o problema não está restrito ao que foi apurado em 2016 e
se espera que continue em 2017, podendo se estender até 2020. “Nós mantemos um
posição de querer transferir esse risco, independentemente se está sendo vantajoso
ou não para as distribuidoras”, diz o presidente da Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca Leite.

As distribuidoras defendem junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que
seja considerada como involuntária a sobrecontratação oriunda da migração de
consumidores para o mercado livre e da realização do leilão A-1 de 2015. O assunto
chegou a ser colocado na pauta da diretoria da agência por duas vezes, mas foi
retirado antes da votação. A expectativa é que uma decisão possa ser tomada em
breve. “O pedido continua, não esmorecemos porque achamos que o justo é que a
distribuidora não fique com esse risco”, afirma Leite.
O diretor de regulação da EDP Brasil, Donato Filho, defende que o risco relacionado à
sobrecontratação é prejudicial do ponto de vista do negócio de distribuição. Ele lembra
que a empresa precisa estar com um nível de contratação entre 100% e 105% de sua
demanda para não sofrer penalidade administrativa nem arcar com perdas decorrentes
da exposição, mas não tem qualquer benefício adicional por ser eficiente na
administração da compra de energia.
“Se tiver tudo certo e a empresa ficar entre 100% e 105% (da demanda), não ganha
nada, fica no zero a zero, mas se seu planejamento der errado e ficar sub ou
sobrecontratada, pode ser penalizada”, explica. Para ele, o risco é ruim porque a
distribuidora não tem ferramentas suficientes para gerir seus contratos e acaba sujeita
à volatilidade do preço spot.
Donato se refere particularmente ao fato de que, ao longo do tempo, as distribuidoras
foram perdendo a capacidade de administrar a sobrecontratação em decorrência da
migração de clientes para o mercado livre, que ao mesmo tempo passou a ser
estimulada por mudanças no modelo e na matriz energética.
De um lado, o diretor cita a entrada de novas térmicas na matriz elétrica nacional,
viabilizadas para dar segurança ao sistema, mas que têm seus custos arcados
exclusivamente pelas distribuidoras. E com a seca dos últimos anos, o custo com o
despacho dessas usinas estimulou a migração dos consumidores.
Por outro lado, o executivo lembra que a Medida Provisória 579, de 2012, sobre a
renovação das concessões, resultou numa mudança nos portfólios das distribuidoras,
e muitas perderam seus contratos de energia existente, os únicos que poderiam ser
reduzidos como forma de fazer frente às oscilações da demanda.
“Ou seja, o movimento das tarifas estimulou a migração intensa de clientes, mas as
distribuidoras não podiam reduzir seus contratos, o que gerou o problema das
sobrecontratação”, resumiu. “Tem risco que é da distribuidora, como o risco do
consumo se reduzir. Mas esse de migrar e não poder reduzir, isso não pode ser
responsabilidade das distribuidoras”, acrescenta.
O executivo acredita que a Aneel acatará o pedido das distribuidoras, no sentido de
considerar a migração como involuntária, mas considera que será uma “decisão
conceitual”, que exigirá que a agência reguladora avalie a situação das distribuidoras
caso a caso.
Fazenda terá posição mais rigorosa na aprovação de medidas antidumping
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Ministério da Fazenda adotará uma posição mais rigorosa na aprovação de medidas
antidumping, disse nesta segunda-feira, 17, em Washington o secretário de Assuntos
Internacionais do órgão, Marcello Estevão, que classificou de “escândalo” o fato de o
Brasil ter sido líder mundial na imposição desse tipo de barreira no período 2013-2016.
“Por que precisamos de tantas medidas antidumping no Brasil? O que é tão especial
em relação ao Brasil? Por que essa economia precisa de tantas barreiras não-tarifárias?
Eu não vejo a razão”, afirmou Estevão em evento no Brazil Institute do Wilson Center.

“Em alguns casos nós estamos falando em proteger setores específicos de produtores
às custas de toda a população.”
Estevão disse que o Ministério da Fazenda vai rever com rigor cada solicitação de
medidas antidumping para avaliar se elas são prejudiciais à economia. Segundo ele,
isso não acontece de “maneira consistente” atualmente.
O secretário ressaltou que a postura mais estrita ainda não é uma política de todo o
governo e lembrou que a Fazenda tem apenas um dos sete votos da Câmara de
Comércio Exterior (Camex), o órgão responsável pela adoção de mecanismos de
proteção comercial. Mas ele ressaltou que a intenção da equipe econômica é mudar
esse cenário. “Nós não vamos votar só porque todo mundo está votando em favor
dessas medidas”, afirmou.
“Nós fomos o líder mundial na aplicação de medidas antidumping no período 20132016. Para alguém que vem para o Brasil depois de trabalhar 26 anos no exterior eu
vejo isso como um escândalo”, disse Estevão, que assumiu o cargo no fim do ano
passado.
Pesquisas apontam que o Brasil está muito próximo de sair da crise
18/04/2017 – Fonte: EM.com
Apesar de o resultado da última pesquisa divulgada pelo IBGE apontar 13,5
milhões de desempregados no Brasil, analistas acreditam em melhora no
segundo trimestre

Como em anos anteriores, a área de tecnologia é uma das que vão continuar
contratando (foto: Iano Andrade/PR)
Como se fosse um disco arranhado, um mantra do avesso ou um spam que o atordoa,
a cada nova pesquisa revelada sobre o mercado de trabalho nos últimos anos os
números sempre são negativos.
O poço parece não ter fim. E ouvir de especialistas de economia que esse mercado
será o último a se recuperar só piora as perspectivas. No entanto, apesar dos desafios
pela frente e dos números divulgados pelo IBGE na semana passada levantando 13,5
milhões de pessoas desocupadas, outro recorde da série iniciada em 2012, há luz no
fim do túnel.
Pequisas de duas empresas apontam para um futuro próximo melhor. O Índice CathoFipe de Novas Vagas, calculado com base nos dados de novas vagas de emprego
anunciadas no site da Catho, mostrou que o número de vagas de emprego abertas no
Brasil apresentou aumento de 6,6% entre fevereiro e março. Na comparação de março
de 2017 e março de 2016, houve aumento de 0,3%, o que significa o primeiro depois
de 39 quedas consecutivas. Por menor que seja o resultado, seguramente aponta um
caminho de melhora.
Já a ManpowerGroup, empresa mundial em soluções inovadoras para contratação e
gestão de pessoas, em pesquisa com 850 empregadores no Brasil e 58.293
profissionais em 43 países, coletou dados em que as intenções de contratação para o
segundo trimestre do ano (abril a junho 2017) atingiram o nível de 4% no Brasil, uma
vez que as variações sazonais são removidas da base de dados, apresentando

crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e
4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2017. Essas perspectivas de
contratação são as mais otimistas dos últimos dois anos. A pesquisa no Brasil revela
que 15% dos empregadores esperam aumentar o quadro de profissionais nos
próximos três meses, 15% antecipam uma redução na equipe e 65% não preveem
mudança em sua força de trabalho atual.
Em Belo Horizonte, atualmente a ManpowerGroup oferece 171 vagas. Sendo 118 de
estágio, 21 analista/especialista, 18 operacional e 14 para auxiliar/especialista.
Dessas, 147 são para profissionais CLT e 24 vagas para trabalho temporário. As vagas
são: 133 para transporte/logística, 14 para setor educacional, 10 vagas para serviços,
quatro vagas para indústria/siderurgia, três vagas para indústria/bens de consumo,
três para indústria/bens duráveis, duas vagas para indústria farmacêutica, uma para
a indústria química e outra no varejo.
VAGAS ABERTAS
A Zup Innovation, empresa brasileira que possibilita a digitalização de negócios
tradicionais, oferece 130 vagas até o fim do ano para Belo Horizonte. No primeiro
semestre, são 50 vagas – para posições administrativas e de desenvolvimento –, e
outras 80 até encerrar o ano. As 50 oportunidades abertas são para analista de
requisitos, scrum master, desenvolvedores iOS e Android, desenvolvedores backend e
frontend, analista de qualidade e UX/UI designer. Os interessados devem enviar os
currículos para vagas@zup.com.br.
Felipe Almeida, sócio-fundador e CMO da Zup, explica que “a Zup é uma empresa que
nasceu, há pouco mais de seis anos, para suprir uma demanda no mercado: a
digitalização de negócios tradicionais.
Hoje, temos 330 colaboradores e até o fim do ano pretendemos dobrar esse número.
Especificamente em Belo Horizonte, um dos polos tecnológicos do Brasil, encontramos
uma praça totalmente favorável ao desenvolvimento de nossos produtos e tecnologias.
Só para o nosso escritório na cidade, projetamos 130 novos postos de trabalho, já
com o objetivo de crescer ainda mais até 2018, fazendo do escritório de BH o segundo
maior da Zup no Brasil”. Ele enfatiza que, “atualmente, buscamos diferentes
profissionais que agreguem ainda mais ao nosso time de delivery e P&D”.
Palavra de especialista
Amir El-Kouba
Professor de gestão de pessoas em MBA's da Fundação Getúlio Vargas/Faculdade IBS
e consultor empresarial
Pessimismo X otimismo
“O mercado de trabalho sinaliza com a tendência de aquecimento. A dúvida é quando
(e quanto) ele vai crescer. A opinião de especialistas está dividida. Para uns já neste
segundo trimestre e, para a maioria, somente no segundo semestre. Na escala de
recuperação da economia, o emprego é o último a se recuperar diante da queda do
consumo, aumento da inadimplência e, com o menor investimento, não se contrata. É
como a engrenagem gira neste cenário, com a diminuição de oportunidades. No
entanto, o otimismo é condição emocional que, ao ser deflagrada pelo empregador e
trabalhador, aponta-se para uma reversão de tendência. É importante diminuir o
pessimismo porque o pior já ocorreu em 2016 com o empresariado. Em relação ao
trabalhador, até ganha força na mídia, ele começa a sair do pessimismo, o que
influencia na autoestima. Se antes ele deixou de procurar emprego porque não
adiantava ir à caça, agora ele pensa que já é o momento de retomar a luta. Com isso,
aparecem alguns indicadores menos ruins.”

Ilan evita responder questão sobre redução de meta de inflação no Brasil
18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, evitou falar sobre redução da meta de
inflação após fazer palestra em evento do Itaú nesta terça-feira, 18, em São Paulo.
Questionado pelo economista-chefe do banco, Mário Mesquita, sobre qual deveria ser
a meta ideal para o Brasil e se este é o momento para alterar a meta, o dirigente se
limitou a dizer que haverá uma reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) em
junho que vai avaliar o cenário e decidir sobre a meta de 2019.
“Vamos avaliar a expectativa de inflação, a situação e o CMN vai tomar sua decisão
no momento adequado”, afirmou o presidente do BC.
Ilan disse que comentou sobre o tema em evento há cerca de dois meses e foi mal
interpretado. Na ocasião, segundo ele, Ilan falou de uma meta de inflação menor no
Brasil para o longo prazo, mas as manchetes dos jornais falaram que ele defendia a
redução da meta para já.
Ainda na parte de perguntas e respostas do evento, Ilan defendeu a Taxa (de juros)
de Longo Prazo, a TLP, lançada recentemente pelo governo. O presidente do BC disse
que o instrumento melhora a potência da política monetária e estimula o financiamento
de longo prazo na economia.
Outra questão enviada pela plateia ao presidente do BC foi sobre a continuidade do
cenário chamado por ele de “interregno benigno” na economia mundial, caracterizado
por juros muitos baixos nas principais economias do planeta. O dirigente disse que
este quadro prossegue, mas o ambiente mudou um pouco, na medida em que as taxas
de juros estão subindo nos Estados Unidos e devem ser elevadas em outros países
desenvolvidos.
Juro real
Ilan ressaltou o fato de a taxa de juro real estar hoje entre 4,5% e 5,5%, o que é, na
avaliação dele, um intervalo baixo para os patamares históricos. Segundo o banqueiro
central, décadas atrás a taxa de juro real brasileira era de 20%. “Melhoramos a
economia, fizemos reformas e o juro caiu de 20% para 10%”, disse.
Conforme Ilan, o juro real médio nos últimos anos foram de 5% tirando o período de
elevada euforia em que a taxa de juro descontada a inflação chegou a 2%. “Juro real
de 4,6% é baixo considerando o nosso histórico. Só que podemos fazer mais”,
ressaltou o presidente do BC.
Na avaliação dele, o juro real da economia ainda está em processo de convergência e
dependerá de avanços na redução da taxa estrutural. “Juros da economia dependem
de eficiência, produtividade, reformas, eficiência da política fiscal e políticas
econômicas”, disse o presidente do BC.
Para o banqueiro central, tudo vai ajudar a reduzir a taxa estrutural, que por não ser
um indicador de alta frequência depende de questões mais básicas. Estimativas
envolvem alto grau de incerteza. “Avaliações, necessariamente, envolvem julgamento.
Reformas, notadamente a da previdência, podem reduzir a taxa estrutural de juros”,
disse.
Fatores de risco
O presidente do Banco Central afirmou durante palestra em evento do Itaú que há
quatro fatores de risco para a economia brasileira, incluindo o de a recuperação da
atividade ser mais, ou menos, demorada e gradual do que o antecipado. Ilan destacou
o cenário de queda de inflação e das expectativas para os índices de preços, que têm

permitido a redução dos juros, mas ressaltou que há incertezas que podem gerar
mudanças no processo de inflação.
A primeira mencionada por ele foi a incerteza externa, em meio a um cenário político
incerto em países da Europa e nos Estados Unidos. “Uma incerteza externa pode gerar
mudanças no processo de inflação.Temos sempre que acompanhar.”
Outro fator de risco mencionando por Ilan foi a aprovação e implementação de
reformas, especialmente da Previdência e outras para o ajuste fiscal. “Estas reformas
são relevantes para a sustentabilidade da inflação e para a redução de juros estrutural
da economia.”
Ilan ressaltou ainda um outro fator de risco para o cenário de inflação, mas desta vez
um fator positivo, que seria um choque de oferta de alimentos. Este choque levaria a
uma queda da inflação. Há a possibilidade, disse ele, de a queda na inflação provocada
por este choque levar outros preços a caírem.
Na apresentação, Ilan mencionou mais de uma vez que a aprovação da reforma da
Previdência é essencial para que a inflação continue caindo e a percepção de risco do
Brasil siga melhorando. “Reformas já mostram resultados positivos”, disse ele, citando
que das taxas do CDS (Credit Default Swap) do Brasil, um derivativo que protege
contra calotes.
“Aprovação e implementação de reformas pode produzir queda do juro estrutural”,
afirmou o presidente do BC, destacando que a Previdência é essencial para a melhora
das contas fiscais, no médio e longo prazo.
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18/04/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta terça-feira, 18,
acreditar que, com as expectativas de inflação ancoradas, elevado grau de ociosidade
da economia, o cenário básico do Comitê de Política Monetária (Copom) possibilita
uma antecipação do ciclo de flexibilização da política monetária. Segundo Ilan, que
participou do seminário Macro Vision do Banco Itaú no período da manhã, dada a
extensão do ciclo, intensificação do ritmo equivale ao grau de antecipação.
Ele fez menção ao corte de 1 ponto porcentual da Selic na semana passada e disse
que a decisão seguiu a evolução conjuntura. O discurso do presidente esteve alinhado
com o teor da ata do Copom divulgado pelo BC nesta terça.
“O grau de antecipação do ciclo desejado depende de um lado da evolução da
conjuntura econômica e, de outro, das incertezas e fatores de risco que ainda pairam
sobre economia”, disse, acrescentando que a evidência empírica tem corroborado a
importância da autuação política monetária e da política econômica geral para controle
inflação.
“Importante ancorar expectativas antes de iniciar ciclo de flexibilização monetária”,
reiterou Ilan, para quem as taxas de juros reais também estão em queda, o que é
relevante para a tomada de decisão.
Mudanças estruturais
O presidente do Banco Central avaliou que, com as mudanças estruturais na política
monetária, sistema financeiro mais eficiente e com mais crédito livre, há uma
tendência de aumento da potência da política monetária. “O BC tem atuado nessa
direção dentro da agenda de trabalho BC+”, disse ele.

Entre os feitos da equipe econômica, Ilan citou a modernização da Taxa de Juro de
Longo Prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que
recentemente passou a se chamar Taxa de Longo Prazo (TLP). Para ele, a base de
empréstimos novos do BNDES também ajuda a conferir maior potência à política
monetária e deve reforçar a queda taxa de juro estrutural.
Para Ilan, a base de novos empréstimos do BNDES vai ajudar o banco administrar
melhor seus créditos. “Incentiva o financiamento privado de longo prazo e também
ajuda a melhorar dinâmica das contas públicas ao longo do tempo. Me parece uma
medida relevante dentro da nossa agenda BC+”, disse o presidente do BC.
A baixa taxa de investimento
18/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Caso queira recuperar o capital físico que está obsoleto e criar as condições
para expansão do produto em 5% ao ano, o Brasil precisa de taxa de
investimento maior que 25% do PIB

O último dado sobre produção nacional, ainda carente de revisão, informa que o valor
total do Produto Interno Bruto (PIB) de 2016, a preços correntes, foi R$ 6,266 trilhões.
O PIB tem duas destinações: consumo e investimento. Entende-se por “investimento”
o valor dos bens de capital produzidos que ficam incorporados ao capital físico e são
analisados em três conjuntos: a infraestrutura física (transportes, portos, aeroportos,
energia, telefonia etc.); a infraestrutura social (escolas, hospitais, postos de saúde,
instituições assistenciais, residências, prisões etc.); e a infraestrutura empresarial
(prédios, máquinas, equipamentos, caminhões, tratores, aviões etc.).
Estima-se que, para obter aumento de 5% do PIB de um ano para outro, os
investimentos devem representar 25% do PIB, ficando 75% para o consumo. Na
contabilidade nacional, os investimentos levam o nome técnico de “formação bruta de
capital fixo” e dão a medida do potencial de crescimento econômico. No caso do Brasil,
há um aspecto relevante a considerar: a infraestrutura física e a infraestrutura social,
por estarem ambas, em grande parte, sob a responsabilidade do setor público, estão
exigindo investimentos não para aumentá-las, mas para substituir o que está
envelhecido e/ou superado tecnologicamente.
As escolhas feitas pelo Brasil reduziram os investimentos
Caso queira recuperar o capital físico que está obsoleto e criar as condições para
expansão do produto em 5% ao ano, o Brasil precisa de taxa de investimento maior
que 25% do PIB.
Vale registrar que a população deve seguir crescendo perto de 1,6 milhão de
habitantes pelo menos por alguns anos, o que por si só requer elevação do PIB para
evitar o aumento da pobreza. Se a meta fosse 25% do PIB, o investimento em 2016
deveria ser de R$ 1,566 trilhão, mas ficou em apenas R$ 1,065 trilhão, equivalente a
17% do PIB, isto é, R$ 500 bilhões a menos – e aí está a razão de a infraestrutura
continuar extremamente precária e insuficiente.

O investimento total é feito por empresas e pelos governos municipais, estaduais e
federal. O baixo investimento estatal não pode ser debitado à falta de arrecadação
tributária, mas à composição do gasto público.
A carga tributária efetivamente arrecadada caminha para os 37% do PIB (alguns
analistas acreditam que em cinco anos o Brasil terá carga arrecadada de 40% do PIB),
e os gastos que mais cresceram foram a despesa de pessoal, custeio da máquina
estatal e programas sociais, em detrimento do investimento em infraestrutura física e
social. No balanço das contas públicas, quando no déficit geral se incluem os resultados
deficitários da previdência dos trabalhadores privados e dos servidores públicos, o
sistema estatal brasileiro, em seu conjunto, gasta em torno de 43% do PIB.
Independentemente das opções em relação ao direcionamento do gasto público, o fato
é que as escolhas feitas pelo Brasil reduziram os investimentos, e isso contribui para
o travamento da economia e o comprometimento do crescimento do PIB.
No caso da infraestrutura física, se os gargalos não forem resolvidos nos próximos
anos, o aumento do produto do setor primário (agricultura, pecuária e mineral) e do
produto industrial ficará seriamente comprometido.
A época de safra agrícola é quando os gargalos e a precariedade da infraestrutura
física ficam mais expostos e revelam o quanto o país desperdiça e deixa de crescer.
Sem elevar a taxa de investimentos não há crescimento econômico possível e a
superação da pobreza ficará cada vez mais distante.
Consumidores pagarão compensação a hidrelétricas por uso de usina térmica
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Hidrelétrica de Furnas em Capitólio (MG) em 2015, quando foi afetada pela seca
Operadores de hidrelétricas receberão uma compensação financeira pela energia que
suas usinas deixarem de gerar nos momentos em que são acionadas termelétricas
para garantir a segurança do sistema ou quando há importação de energia.
Segundo decisão da diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) desta
terça-feira (18), os recursos para pagar as hidrelétricas serão cobrados junto aos
consumidores por meio de encargos que compõem os custos da energia, os chamados
Encargos de Serviço de Sistema (ESS).
A contabilização dos valores entrará em vigor assim que for publicada a decisão da
Aneel, enquanto os efeitos financeiros serão sentidos após a agência aprovar uma
nova versão das regras de comercialização de energia, contendo o novo mecanismo.
As hidrelétricas vinham pedindo ao governo e à Aneel o estabelecimento dessa
compensação desde ao menos 2015, quando chuvas abaixo da média exigiram o uso
intenso de termelétricas para garantir o abastecimento, o que impactou
financeiramente os geradores hídricos.

O valor a ser recebido pelas hidrelétricas por cada megawatt-hora não gerado quando
houver uso térmico ou importação será a diferença entre o preço da energia no
mercado spot no momento em que as usinas deixaram de produzir e um valor definido
pela Aneel, o PLDx, que será de R$ 108,07 em 2017.
Anteriormente a Aneel havia proposto um PLDx de R$ 113,62.
A Aneel decidiu ainda que as hidrelétricas poderão ser compensadas também quando
deixarem de produzir devido ao acionamento de usinas térmicas devido a restrições
elétricas no sistema.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá informar à agência reguladora
em até 60 dias as ocasiões em que o uso de térmicas poderá ser caracterizado como
devido a restrições elétricas.
FMI eleva previsão para PIB do Brasil em 2018, mas destaca reformas
18/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O FMI (Fundo Monetário Internacional) manteve, em seu novo relatório, a estimativa
de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 0,2% neste ano. Para
2018, no entanto, a previsão divulgada nesta terça (18) é mais otimista do que
anterior: expansão de 1,7% contra os 1,5% estimados em janeiro.
Mas para que o país consiga recuperar o crescimento, o fundo destaca a
implementação de "ambiciosas reformas" que ataquem despesas "insustentáveis",
como na seguridade social –que abarca Previdência, saúde e assistência social.
O índice do PIB para 2017 já tinha sido revisado para baixo em janeiro, e apesar do
crescimento tímido, há uma melhora em relação à queda dos últimos dois anos: -3,8%
em 2015 e -3,6% em 2016.
Em março, o Ministério da Fazenda também reduziu sua projeção de crescimento do
PIB para este ano -de 1% para 0,48%-, ajustando os números em relação ao mercado.
Já o mercado passou a ver expansão de 40% para este ano, segundo o último boletim
Focus, do Banco Central. Para 2018, os analistas brasileiros mantêm expectativa de
alta de 2,5%.
Segundo o relatório Panorama Econômico Global, espera-se que o Brasil saia de uma
de suas "mais profundas recessões", com uma recuperação gradual apoiada "numa
menor incerteza política, no corte dos juros e no progresso da agenda de reformas".
"A projeção é de que o crescimento se recupere gradualmente e permaneça moderado.
Neste contexto, as perspectivas macroeconômicas do Brasil dependem da
implementação de ambiciosas reformas estruturais, econômicas e fiscais", diz a
análise do FMI.
Segundo o relatório, para que o Brasil sustente a consolidação fiscal a médio prazo, o
foco do governo deve ser as reformas sobre "mandatos de despesa insustentáveis,
incluindo no sistema de seguridade social". "Também há mérito em empreender ações
para conseguir uma redução mais intensa do deficit fiscal", diz o texto.
Para o FMI, para que o Brasil consiga elevar o investimento e a produtividade, deverá
lidar com antigos gargalos de infraestrutura, simplificar o código tributário e reduzir
barreiras ao comércio.

CHINA E EUA
Já a expectativa de crescimento para os EUA nos próximos dois anos também se
manteve, com 2,3% para este ano e 2,5% em 2018. No último ano do governo Obama,
o país cresceu 1,6%.
No relatório, o FMI aumenta a projeção de crescimento global para o ano, que deve
agora passar dos 3,1% de 2016 para 3,5%. Em 2018, a expansão será menor, com
um crescimento previsto de 3,6%.
Segundo o fundo, há a expectativa de que a atividade aumente de forma acentuada
nas economias emergentes e em desenvolvimento, considerando a recuperação
parcial dos preços das commodities e a manutenção de um crescimento forte na China
e em outros importadores de commodities.
Para a China, a previsão é de uma leve desaceleração, mas com índices ainda muito
expressivos. O crescimento, que foi de 6,7% em 2016, será de 6,6% neste ano,
segundo a projeção do FMI. Em 2018, cairá para 6,2%. A Índia, por sua vez, deve
atingir um crescimento de 7,7% em dois anos.
Nas economias avançadas, a recuperação tem sido impulsionada principalmente pelas
projeções de maior crescimento nos Estados Unidos, onde a atividade foi freada em
2016 por ajuste de estoque e fraco investimento.
"Desde a eleição nos EUA, a expectativa de uma política mais flexível no país contribuiu
para um dólar mais forte e taxas de juros mais altas do Tesouro norte-americano,
elevando os rendimentos também em outros países", diz o texto.

