
 

 

20 DE ABRIL DE 2017 

Quinta-feira 

 NOVA ETAPA DO BRASIL MAIS PRODUTIVO TERÁ FOCO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

E TECNOLOGIA 

 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS ITÁLIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 MARCOS PEREIRA DISCUTE COM MINISTRO INDIANO AMPLIAÇÃO DO COMÉRCIO 

BILATERAL 

 MARCOS PEREIRA RECEBE FRENTE PARLAMENTAR MISTA DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 BRASIL QUER MAIOR PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS NA EXPORTAÇÃO 

 SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS E RECEITA REALIZAM APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 

 GOVERNO MANOBRA E APROVA URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 APÓS PRESSÃO, 24 DEPUTADOS MUDAM O VOTO NA REFORMA TRABALHISTA 

 GOVERNO CONSEGUE APROVAR URGÊNCIA PARA REFORMA TRABALHISTA 

 PLANALTO DIVIDE ATENÇÃO ENTRE PREVIDÊNCIA E URGÊNCIA DA REFORMA 

TRABALHISTA 

 OPOSIÇÃO REAGE NA CÂMARA CONTRA URGÊNCIA PARA REFORMA TRABALHISTA 

 PSB PODERÁ FECHAR QUESTÃO CONTRA REFORMA TRABALHISTA, DIZ LÍDER NA 

CÂMARA 

 GOVERNO CEDE À OPOSIÇÃO E ACEITA ADIAR VOTAÇÃO DE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA EM COMISSÃO 

 APROVAÇÃO EM AGOSTO NÃO COMPROMETE REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ 

MEIRELLES 

 MUDANÇAS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTÃO NO 'LIMITE', DIZ MEIRELLES 

 MESMO COM MUDANÇAS, GOVERNO TEM DESAFIOS PARA APROVAR REFORMA, 

MOSTRA NOVO PLACAR 
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 VEJA COMO FICA O CÁLCULO DO VALOR DA APOSENTADORIA PELO PARECER DO 

RELATOR 

 VEJA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DO RELATOR PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 RELATOR PROPÕE IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA PARA APOSENTADORIA DE 

MULHERES ATÉ 2036 

  REFORMA DA PREVIDÊNCIA VAI PRECISAR DE “RECALL” A PARTIR DE 2019’ 

 MARUN: ‘FUI SURPREENDIDO POR REDUÇÃO DA IDADE MÍNIMA DE TRABALHADORA 

RURAL’ 

 “REFORMA DA PREVIDÊNCIA VAI DIMINUIR DESIGUALDADES ENTRE 

APOSENTADORIAS”, DIZ DEPUTADO CARLOS MARUN 

 FMI DESTACA PAPEL DE REFORMAS NA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

 GOVERNO PUBLICA DIRETRIZES DE LEILÃO DE DESCONTRATAÇÃO DE ENERGIA 

 BRASIL TERÁ CENTRO DE PESQUISA EM NOVAS ENERGIAS 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR CRESCE 1,4% EM ABRIL, DIZ CNI 

 ARTIGO: IMPOSTO SINDICAL TORNA OS SINDICATOS IRRELEVANTES 

 BC DIVULGA NOTA SOBRE AVALIAÇÃO DO BRASIL PELO COMITÊ DE ESTABILIDADE 

FINANCEIRA 

 CADE INDEFERE PEDIDO DA CSN POR MAIOR PAPEL COMO ACIONISTA DA USIMINAS 

 BNDES E FINEP VÃO FINANCIAR R$502 MI EM PROJETOS EM PESQUISA NA ÁREA 

MINERAL 

 BC DIVULGA NOTA SOBRE AVALIAÇÃO DO BRASIL PELO COMITÊ DE ESTABILIDADE 

FINANCEIRA 

 CURITIBA REGISTRA TERCEIRA MENOR INFLAÇÃO EM ABRIL, SEGUNDO IPCA 

 MEIRELLES DIZ QUE PIB DEVE CRESCER 3% EM 2018 

 JUROS PREJUDICAM COMPRA DE BENS DURÁVEIS, DIZ CNC 

 BRASIL VOLTARÁ A TER SUPERAVIT EM 2020 SE CUMPRIR TETO E REFORMAS, DIZ 

FMI 

 ACIDENTE PARALISA EMBARQUES DE MINÉRIO DE FERRO DA CSN NO RIO DE 

JANEIRO 

 PRODUÇÃO DE MINÉRIO DA VALE CRESCE 11,2% NO 1º TRI PARA 86,2 MI T 

 GOVERNO PRETENDE SIMPLIFICAR O PIS/COFINS 

 IPCA-15 SOBE 0,21% EM ABRIL E ACUMULA AVANÇO DE 4,41% EM 12 MESES, 

DIZ IBGE 

 CADE NEGA PEDIDO DA CSN PARA MAIOR ATUAÇÃO NA USIMINAS 

 BNDES E FINEP VÃO FINANCIAR R$502 MI EM PROJETOS EM PESQUISA NA ÁREA 

MINERAL 

 CERCA DE 350 OPERÁRIOS DA GM PODEM PERDER O EMPREGO 
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 GM PARALISA OPERAÇÕES NA VENEZUELA APÓS CONFISCO DE ATIVOS PELO 

GOVERNO 

 FIAT, GM E FORD: PROPAGANDA ENGANOSA COM APELO SUSTENTÁVEL 

 TOTAL LUBRIFICANTES INVESTE R$ 10 MILHÕES NO PAÍS 

 FÁBRICA DA EATON NO BRASIL É PLANTA MODELO NO MUNDO 

 FCA PUXA PARA BAIXO A OCUPAÇÃO DAS FÁBRICAS DE CARROS 

 THYSSENKRUPP AMPLIA ATUAÇÃO NO MERCADO DE REPOSIÇÃO 

 INDÚSTRIA TEM CHANCES E OPORTUNIDADES À VISTA 

 INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS APOSTA EM SINAIS DE RETOMADA 

 METSO APRESENTA AS NOVAS PRENSAS BRIQUETADEIRAS SÉRIE-N DE BAIXA 

MANUTENÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE SUCATA E PROCESSAMENTO DE METAIS 

 INDÚSTRIA ABRE 13,5 MIL VAGAS NO 1º TRIMESTRE 

 HYPERTHERM REDEFINE O CONCEITO DE CORTE A PLASMA NA EXPOMAFE 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

Nova etapa do Brasil Mais Produtivo terá foco em eficiência energética e 
tecnologia 

20/04/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
Expansão do programa foi anunciada pelo ministro Marcos Pereira 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, anunciou hoje 

a expansão do programa Brasil Mais Produtivo, que completa um ano este mês. O 
programa começa agora uma nova etapa, com foco em eficiência energética e 
tecnologia. O B+P também avança em transparência, com lançamento de um novo 

portal. 
 

CÂMBIO 

EM 20/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,152 3,153 

Euro 3,391 3,392 
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“Trata-se de um salto qualitativo no processo produtivo da indústria. Queremos com 
esta ação elevar o patamar da produção nacional, para que as nossas empresas 
estejam em condições de competir no mercado interno e externo, operando com 

tecnologia de ponta”, afirmou o ministro. “Estamos correndo contra o tempo para 
elevar o padrão da indústria nacional aos melhores conceitos que existem no mundo”, 

completou. 
 

O Brasil Mais Produtivo reúne um conjunto de ações que visam ampliar a produtividade 
das empresas participantes em pelo menos 20%, por meio da oferta de consultoria 
especializada a indústrias de pequeno e médio porte. Todo o processo produtivo da 

empresa participante é avaliado, com o objetivo de reduzir os desperdícios mais 
comuns. São melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto. Na primeira fase, o 

alvo foram três mil empresas. 
 
“Constatamos nas 27 Unidades da Federação a média de 53% em aumento de 

produtividade nas empresas. Muito acima da meta que era de 20%. Mas há casos de 
melhora de 83%. A partir desses resultados, estamos seguros de que podemos 

avançar ainda mais. Estamos trabalhando para ampliar as empresas atendidas pelo 
Brasil Mais Produtivo de 3 mil para 5 mil”, informou o ministro. 
 

Eficiência Energética  
O Brasil Mais Produtivo passa a oferecer consultoria a empresas com foco em eficiência 

energética, buscando reduzir custos e desperdícios de energia no processo produtivo. 
Atualmente, o método a ser aplicado passa por testes, com 48 participantes.  Com 
isso, o governo pretende aplicar de forma racional e eficiente os recursos do programa, 

após testar a metodologia. Para esta fase, o MDIC disponibilizou R$ 1 milhão. 
 

Após a conclusão do projeto piloto, cerca de 400 empresas serão atendidas, o que 
ocorrerá a partir de julho. Nesta fase, serão investidos R$ 8 milhões em recursos 
provenientes de parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) e também do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). 
 

"Melhorar a produtividade é melhorar a competitividade de nossas empresas. Neste 
sentido, a expansão do Brasil Mais Produtivo, em eficiência energética e tecnologia, é 
um salto extraordinário no programa. É uma importante iniciativa do governo para 

que a indústria brasileira seja cada vez mais competitiva no mercado externo", disse 
o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Igor Calvet. 

Tecnologia 
 
A expansão do programa também prevê ações no eixo “digitalização e conectividade”, 

levando às empresas participantes técnicas de digitalização de todo ou parte do 
processo produtivo. Na prática, os consultores aplicarão soluções utilizando 

plataformas tecnológicas como: aplicação de realidade aumentada no chão de fábrica; 
gerenciamento remoto; implementação da internet das coisas na linha de máquinas e 

big data. 
 
Esses mecanismos permitirão, por exemplo, a tomada de decisão automatizada 

para regulação da linha de produção, permitindo aumento do rendimento e da 
produtividade e ajustes rápidos dos parâmetros para economia de recursos. 

 
Atualmente, dez empresas passam por etapa piloto do programa na área de 
tecnologia, para a qual foram investidos R$ 2 milhões pelo Senai. Esta fase deve durar 

todo o ano de 2017. A partir de janeiro de 2018, serão inseridas 30 novas empresas 
participantes. Serão selecionadas indústrias que produzem equipamentos médicos, 

hospitalares e odontológicos. O custo estimado do investimento será de R$ 150 mil 
por participante, com recursos do Ministério da Saúde. 
 



“Nesse eixo, o programa busca enfrentar os desafios da indústria 4.0, uma vez que 
estamos propondo qualificar o processo produtivo com tecnologia de ponta”, disse o 
ministro Marcos Pereira. A metodologia poderá ser aplicada em qualquer setor e a 

expectativa é que outros segmentos da indústria possam ser integrados ao programa 
futuramente. 

 
“Estamos caminhando lado a lado com o setor produtivo brasileiro, buscando reduzir 

a burocracia, ampliar os programas de apoio à competitividade, desenvolver 
políticas que ofereçam previsibilidade, segurança jurídica e condições reais e 
sustentáveis de crescimento econômico. Considero que, com a expansão do Brasil Mais 

Produtivo, consolidamos mais uma etapa deste que é o nosso maior compromisso com 
a indústria brasileira”, concluiu. 

 
Transparência 
Todos os detalhes das ações desenvolvidas agora estão disponíveis na internet, no site 

www.brasilmaisprodutivo.com.br.  
 

O novo portal entrou no ar ontem, no final do dia.  Agora, qualquer cidadão pode 
verificar pelo site os resultados do programa e dos recursos investidos. O portal traz 
ainda cases de sucesso, formulário para que empresas interessadas em participar 

possam se cadastrar, entre outras facilidades. 
 

Balanço 
Durante o primeiro ano do Brasil Mais Produtivo, o alvo foram negócios em quatro 
setores (metalmecânico, vestuário e calçados, moveleiro, alimentos e bebidas). Os 

resultados apresentados demonstraram a eficiência do programa. Em média, as 
empresas atendidas tiveram ganhos de 52,9% em produtividade. 

 
Entre abril de 2016 e abril de 2017, 550 empresas de todos os estados brasileiros 
tiveram seu atendimento concluído por mais de 500 consultores do Instituto Senai de 

Tecnologia e das unidades do Senai. Outras 1.102 empresas estão em atendimento. 
 

Os consultores foram treinados para aplicação de ferramentas focadas no processo 
produtivo. Foram feitas intervenções para aumento da produtividade da indústria, por 
meio da redução dos sete tipos de desperdícios mais comuns: superprodução, tempo 

de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. 
 

Em dois anos, estão previstos investimentos de R$ 50 milhões, sendo que o custo de 
cada empresa é de R$ 18 mil - destes, R$ 15 mil aportados pelos realizadores do 
programa. O restante é contrapartida do participante. 

 
Ao final, a avaliação dos resultados é realizada a partir de quatro indicadores: 

Produtividade (aumento da quantidade de unidades produzidas em um espaço de 
tempo); Movimentação (a diferença entre o tempo de movimentação dentro da 

empresa antes e depois do programa); Qualidade (a diferença entre o retrabalho antes 
e depois do programa) e Retorno financeiro (diferença entre o retorno financeiro e o 
que foi investido no programa). 

 
Podem se candidatar ao Brasil Mais Produtivo as empresas industriais com produção 

manufatureira, de pequeno e médio portes, que tenham entre 11 e 200 empregados 
e, preferencialmente, estejam inseridas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) ou 
aglomerações produtivas.  

 
O cadastro deve ser feito pela empresa na página do programa na internet, detalhando 

o setor e a localidade em que atua, além do número de funcionários. 
 
 

 

http://www.brasilmaisprodutivo.gov.br/home.aspx


Oportunidades de Negócios Itália - Máquinas e Equipamentos 

20/04/2017 – Fonte: FIEP 
 

O SINDIMETAL/PR divulga. 

 
 

Marcos Pereira discute com ministro indiano ampliação do comércio bilateral 

20/04/2017 – Fonte: MDIC 

 

 
 

O ministro Marcos Pereira recebeu nesta quarta-feira, em Brasília, o ministro de 
Transportes Rodoviários e Produtos Químicos e Fertilizantes da Índia, Mansukh L. 

Mandaviya, para discutir possibilidades de ampliação do comércio e de investimentos 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2451-marcos-pereira-discute-com-ministro-indiano-ampliacao-do-comercio-bilateral
http://www.mdic.gov.br/noticias/2451-marcos-pereira-discute-com-ministro-indiano-ampliacao-do-comercio-bilateral


bilaterais. O ministro indiano informou que veio ao Brasil para reforçar a parceria 
estratégica que já existe entre os dois países. 
 

Marcos Pereira afirmou que existe espaço para intensificar a cooperação bilateral a 
partir da ampliação do Acordo de Comércio Preferencial (ACP) Mercosul-Índia, que 

engloba 450 linhas tarifárias ofertadas pela Índia e 452 itens pelo Mercosul, com 
margens de preferência de 10%, 20% ou 100%.  

 
A Índia demonstrou interesse em iniciar discussões para ampliação do acordo e o MDIC 
realizou uma consulta pública para mapear os interesses e sensibilidades do setor 

produtivo brasileiro.  
 

No ano passado, as partes realizaram intercâmbio de listas de pedidos. “Estamos 
empenhados em avançar para conclusão da ampliação do acordo. O Brasil está em um 
momento mais aberto e voltado a fazer negócios com outras partes do mundo”, 

afirmou Marcos Pereira. 
 

O ministro brasileiro também citou o Acordo de Cooperação e Facilitação de 
Investimentos (ACFI) Brasil-Indía que foi rubricado durante a reunião de cúpula dos 
Brics, no ano passado. Em 2016, Marcos Pereira esteve na Índia para participar do 

Encontro de Ministros de Comércio dos Brics e da reunião de cúpula do bloco ao lado 
do presidente Michel Temer.  

 
Mas o acordo de investimentos ainda aguarda assinatura do governo indiano. Marcos 
Pereira informou que a assinatura do ACFI trará mais segurança jurídica aos 

investimentos bilaterais.  
 

Além disso, também citou o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo 
federal como uma boa oportunidade para empresas indianas do setor de 
infraestrutura. 

 
Intercâmbio Comercial 

Em 2015, o Brasil exportou para a Índia US$ 3,1 bilhões e importou US$ 2,4 bilhões, 
com superávit de US$ 678 milhões. No ano passado, os principais produtos exportados 
para o mercado indiano foram açúcar (28%), óleos brutos de petróleo (21%), óleo de 

soja em bruto (12%) e minério de cobre e seus concentrados (7,2%). Entre os 
principais produtos importados da Índia, em 2015, estão compostos heterocíclicos 

(11%), inseticidas, formicidas e herbicidas (10%), medicamentos (8%), fios têxteis 
sintéticos (8%) e óleos combustíveis (8%). 
 

Marcos Pereira recebe Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas 

Empresas 

20/04/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
 
Parlamentares pediram ações para o fortalecimento das micro e pequenas empresas 
O ministro Marcos Pereira recebeu na manhã desta quarta-feira, em audiência no 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), deputados e senadores 
da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas.  

 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2448-marcos-pereira-recebe-frente-parlamentar-mista-das-micro-e-pequenas-empresas
http://www.mdic.gov.br/noticias/2448-marcos-pereira-recebe-frente-parlamentar-mista-das-micro-e-pequenas-empresas


Os parlamentares debateram com o ministro a volta da Secretaria de Micro e Pequenas 
Empresas ao âmbito do MDIC; a tramitação do Projeto de Lei 341/17, que aperfeiçoa 
a Lei do Supersimples; e ações para o fortalecimento das micro e pequenas empresas. 

 
O ministro afirmou que a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas deve estar em 

pleno funcionamento no MDIC em no máximo 15 dias e que “vai coordenar um trabalho 
de forma pragmática, mais célere e proativa para que as demandas do setor sejam 

atendidas". Marcos Pereira ressaltou ainda que “a volta da Secretaria de Micro e 
Pequenas Empresas é um pleito do setor produtivo brasileiro”. 
 

O presidente da Frente Parlamentar Mista, deputado Jorginho Mello, ressaltou que “os 
micro e pequenos empreendedores precisam do apoio do ministério, que pode 

contribuir para o fortalecimento do setor, hoje responsável por quase 70% dos 
empregos formais do Brasil”. 
 

Marco Pereira, ao encerrar a reunião, afirmou que vai ser mais que um apoiador das 
demandas das micro e pequenas empresas. “Vou ser um defensor, um advogado da 

indústria e dos pequenos empresários na Esplanada dos Ministérios”. 
 

Brasil quer maior participação do setor de serviços na exportação 

20/04/2017 – Fonte: Portal Brasil 
 

 
Setores de arquitetura, design, audiovisual, games, publicidade e propaganda, 
engenharia são os mais estimulados 

 
O Brasil deve ampliar, nas próximas décadas, a participação do setor de serviços na 

exportação. A avaliação é do secretário do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), Marcelo Maia. Segundo último levantamento do Banco Central, os 

serviços responderam por 1,91% das exportações brasileiras e 4% das importações 
em 2015. 
 

O resultado é discrepante se comparado à participação dos serviços no mercado 
interno, em que o setor respondeu por 71% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. 

O tema foi debatido durante o 8º Encontro Nacional de Comércio Exterior de Serviços 
(EnaServ), em São Paulo (SP). 
 

Segundo Marcelo Maia, o ministério estimula empresas brasileiras dos setores de 
arquitetura, design, audiovisual, games, publicidade e propaganda, engenharia, 

comércio eletrônico, entre outros. O secretário explica que os serviços geram 
empregos mais qualificados, além de agregação de valor e sofisticação aos bens 
agrícolas e industriais. 

 
“A secretaria tem se empenhado em colocar políticas que impulsionem os serviços, as 

relações trabalhistas. Avançamos nas discussões da terceirização, do trabalho 
intermitente”, disse ele. “Internamente, os serviços têm um peso substancial, de cerca 
de 70% do PIB, mas estamos aquém do potencial do País no exterior”, completou. 

 
Estatísticas do Siscoserv, sistema informatizado do MDIC, informam, atualmente, que 

os principais países para os quais o Brasil exporta serviços são Estados Unidos, 
Holanda, Suíça, Alemanha, Japão e Reino Unido. Os Estados Unidos, por exemplo, 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/brasil-quer-maior-participacao-do-setor-de-servicos-na-exportacao
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/brasil-quer-maior-participacao-do-setor-de-servicos-na-exportacao/@@nitf_custom_galleria


utilizaram serviços de relações públicas, comunicação e serviços profissionais e 
técnicos. 
 

Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de 
Castro, exportar serviço significa exportar inteligência, característica de países 

desenvolvidos. 
 

O superintendente da área de comércio exterior do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES), Leonardo Pereira Rodrigues, disse que a instituição 
financia empresas de engenharia de construção, medicina, games e engenharia 

consultiva e que há potencial de evolução. “As exportações em serviços são altamente 
qualificadas e não tem perdas”, disse. 

 

Secretaria de Comércio e Serviços e Receita realizam apresentação do 

projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

20/04/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
Nota eletrônica traz melhorias ao ambiente de negócios por meio da racionalização e 
padronização das obrigações acessórias 

 
A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do MDIC e a Receita Federal realizaram na 

terça-feira (18) uma apresentação do Projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) a entidades nacionais representativas do setor de comércio e serviços. 
 

O projeto, em desenvolvimento pela Receita, visa implementar uma solução nacional 
unificada para emissão de notas fiscais e terá a NBS (Nomenclatura Brasileira de 

Serviços, Intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio) como 
classificador padrão para a descrição de serviços. 

 
Conforme foi apresentado na reunião dessa terça, um dos objetivos do projeto da NFS-
e é trazer melhorias ao ambiente de negócios por meio da racionalização e 

padronização das obrigações acessórias e disponibilização de um repositório nacional. 
 

Para o secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, é fundamental a participação 
do setor produtivo no desenvolvimento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
 

O projeto piloto deverá ser lançado em dezembro deste ano no Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Marília (SP) e Marabá (PA). 

 

Governo manobra e aprova urgência na tramitação da reforma trabalhista 

20/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Um dia depois de sofrer uma derrota no plenário da Câmara, a base de apoio a Michel 

Temer refez a votação e, dessa vez, conseguiu aprovar nesta quarta-feira (19) a 
aceleração da tramitação da reforma trabalhista.  

 

O placar mostrou 287 votos a favor, 30 a mais do que o mínimo necessário, e 144 
contra.  

 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2450-secretaria-de-comercio-e-servicos-e-receita-federal-realizam-apresentacao-do-projeto-da-nota-fiscal-de-servicos-eletronica
http://www.mdic.gov.br/noticias/2450-secretaria-de-comercio-e-servicos-e-receita-federal-realizam-apresentacao-do-projeto-da-nota-fiscal-de-servicos-eletronica
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877010-governo-manobra-e-aprova-urgencia-na-tramitacao-da-reforma-trabalhista.shtml


Na terça, o governo havia sido derrotado nesse mesmo requerimento ao não conseguir 
os 257 votos necessários. Foram, na ocasião, 230 deputados a favor e 163 contra.  
 

Apesar da vitória desta quarta, a dificuldade do governo de levar adiante um mero 
requerimento sinaliza grande dúvida sobre a aprovação das alterações na legislação 

trabalhista e, mais ainda, na reforma da Previdência, que precisa de um apoio maior 
dos congressistas para ter êxito (60% no mínimo).  

 
Vários partidos governistas registraram traições, na terça e nesta quarta. Isso foi 
motivado por contrariedade com a proposta e com insatisfações em relação ao Palácio 

do Planalto que nada têm a ver com o tema —ocupação de cargos, liberação de verbas 
e outros pleitos na administração federal, por exemplo.  

 
Da noite desta terça até essa quarta houve grande mobilização dos líderes governistas 
e do Palácio do Planalto para reduzir as traições e para tentar enquadrar as legendas 

rebeldes, principalmente PSB, PR e o próprio PMDB de Temer, que na terça havia 
registrado 8 votos contra o requerimento.  

 
Os governistas também seguraram a sessão desta quarta por mais de duas horas para 
reunir quorum suficiente para aprovar a medida.  

 
Com o resultado, a Câmara pode, em tese, levar a reforma trabalhista a ser votada 

diretamente no plenário na semana que vem, sem necessidade de aval da comissão 
especial onde ela, atualmente, está em discussão.  
 

MÉTODO CUNHA  
O texto da reforma trabalhista muda vários pontos da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho). Entre as principais alterações, está a prevalência de negociações entre 
patrões e empregados sobre a legislação e o fim da contribuição sindical obrigatória. 
Há ainda parcelamento de férias e flexibilização para contratação de trabalhadores 

temporários.  
 

A oposição acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a base 
governista de patrocinarem um golpe ao refazer no dia seguinte uma votação em que 
haviam sido derrotados na véspera. Eles portaram cartazes com a inscrição "método 

Cunha não", em referência à prática do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) de refazer votações cujo resultado não havia sido de seu agrado.  

 
Os governistas afirmam que a derrota da terça se deveu a um erro estratégico de 
Maia, que anunciou o resultado antes que todos os governistas tivessem registrado 

seus votos.  
 

No mérito da proposta, a oposição é contra sob o argumento de que a reforma 
precariza as relações do trabalho. Dizem, por exemplo, que categorias representadas 

por sindicatos fracos terão direitos suprimidos com grande facilidade tendo em vista 
que acordos coletivos irão prevalecer sobre a CLT.  
 

Os governistas rebatem afirmando que a proposta moderniza regras obsoletas e tiram 
amarras que permitirão aos empresários aumentar investimentos e voltar a contratar.  

 
COMEMORAÇÃO DO PLANALTO  
Em nota, a Presidência da República disse que o presidente Michel Temer acompanhou 

a votação e que o resultado obtido "traduz uma ampla maioria e um firme apoio do 
Congresso".  

 
"Anote-se que o número daqueles que se manifestaram, a favor ou contra, foi de 432 
parlamentares. Portanto, quase 70% de apoio", diz a nota.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876666-governo-sofre-derrota-e-nao-consegue-acelerar-reforma-trabalhista.shtml


"A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o Executivo, o Legislativo e a 
sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que 
regem as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer."  

 
O governo destacou também a aprovação do texto base, na terça-feira (18), do 

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. 
 

Após pressão, 24 deputados mudam o voto na reforma trabalhista 

20/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

Além de conseguir reunir mais deputados em plenário, o Palácio do Planalto e os líderes 
governistas no Congresso conseguiram na aprovação do requerimento que acelerou a 
reforma trabalhista virar da noite para o dia o voto de vários deputados da base que 

haviam se rebelado na véspera.  
 

A comparação dos mapas de votação de terça (18) e desta quarta-feira (19) mostram 
que, em menos de 24 horas, foi criada uma bancada de 24 deputados "vira-casaca": 
eles votaram contra a tramitação mais rápida da reforma na terça, mas mudaram de 

ideia e, nesta quarta, apoiaram a tese do governo.  
 

A derrota do dia anterior foi simbólica para o governo porque ele pretende usar a 
aprovação da reforma trabalhista como um sinal ao mercado e ao país de que tem 
musculatura legislativa para aprovar a reforma da Previdência, que exige apoio maior 

dos congressistas (pelo menos 60%).  
 

Com isso, o governo pressionou partidos que têm ministério e conseguiu reverter as 
defecções: o partido com mais vira-casacas foi o próprio PMDB de Temer. Quatro 
mudaram de ideia a favor do governo em menos de 24 horas.  

 
Depois vêm PSB (3), PP (3), PTN (3) e PR (3), incluindo Tiririca (SP), deputado mais 

votado no Brasil em 2010 e o segundo mais votado em 2014.  
 
"É foda, foi pressão do partido, pressão muito grande, mas meu voto na reforma tá 

declarado, eu sou contra qualquer reforma. O que aconteceu é que o partido ligou, 
nem foi pra mim, foi para o meu chefe de gabinete, e a pressão foi muito grande. Uma 

porrada de gente mudou o voto. Aí pra não bater de frente com o meu partido, aceitei 
votar nessa urgência, mas falei pra deixar claro que quando vier a reforma eu bato de 

frente, meu voto é contra", disse Tiririca.  
 
Veja abaixo os 24 deputados que mudaram o voto da noite para o dia, a favor do 

governo:  
 

Veja a listagem completa da votação acessando o site da Folha de S. Paulo .  
 

 Governo consegue aprovar urgência para reforma trabalhista 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Vinte e quatro horas após sofrer uma derrota em plenário, a base aliada na Câmara 
conseguiu aprovar o requerimento de urgência que dá celeridade à apreciação do 
projeto da reforma trabalhista. Embora os aliados afirmem que manterão a votação 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877000-desfecho-para-socorro-aos-estados-na-camara-atrasa-de-novo.shtml
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-consegue-aprovar-urgencia-para-reforma-trabalhista/


do texto na comissão especial na próxima semana, o requerimento aprovado abre 
brecha para que a votação seja feita diretamente no plenário.  
 

Na terça-feira, 18, o requerimento teve o apoio de apenas 230 deputados, 163 
votaram contra e apenas um parlamentar se absteve. Sem os 257 votos necessários, 

o requerimento foi rejeitado na noite anterior. Nesta quarta-feira, 19, foram 287 votos 
a favor e 144 contra. Os partidos de oposição e o Solidariedade, que integra a base 

governista, orientaram voto contra o requerimento. O PSB, também da base aliada, 
liberou a bancada a votar livremente.  
 

Inconformados com a derrota de ontem, líderes da base aliada passaram o dia 
articulando para garantir com que os deputados governistas dessem os votos 

necessários na nova votação. A leitura da votação anterior foi de que os parlamentares 
insatisfeitos com o governo “deram seu recado” ao derrotar o requerimento.  
 

A oposição propôs que o novo requerimento fosse apresentado na semana que vem, 
mas os governistas – mesmo diante de um quórum baixo no início da votação – 

arriscaram. A votação dos destaques do projeto da recuperação fiscal dos Estados foi 
interrompida e o novo requerimento entrou na pauta.  
 

A oposição reagiu com protestos e chegou a ocupar a mesa diretora para impedir o 
avanço da votação. O presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi comparado a seu 

antecessor, o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que costumava repetir 
votações quando os projetos de seu interesse eram derrotados até que houvesse 
vitória de seu grupo em plenário.  

 
“Não vamos aceitar o padrão Eduardo Cunha no plenário”, disse o líder do PSOL, 

deputado Glauber Braga (RJ). Cartazes foram erguidos por opositores no plenário com 
os dizeres: “Cunha de novo não” e “Método Cunha não”.  
 

Com a pressa do governo em colocar a matéria em votação, a oposição teme que o 
projeto nem sequer passe pelo crivo da comissão especial. “É inaceitável que o plenário 

examine essa matéria de forma açodada”, reclamou o deputado Orlando Silva (PCdoB-
SP). “Essa sessão é nula. Não havia condições regimentais para o presidente colocar 
em votação a mesma matéria”, concordou Paulo Teixeira (PT-SP).  

 
Coube ao líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), cobrar “responsabilidade” dos 

parlamentares em votar as reformas propostas pelo governo, mesmo diante da crise 
política deflagrada pela Operação Lava Jato.  
 

Ele negou que o governo esteja propondo reformas “às escuras” e disse que a reforma 
em debate visava modernizar as relações de trabalho. “Essa reforma trabalhista tem 

a obrigação de fazer com que possamos aqui gerar competitividade”, pregou. 
 

Planalto divide atenção entre Previdência e urgência da reforma trabalhista 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Após o balde de água fria de terça-feira, 18, quando a Câmara dos Deputados não 
conseguiu aprovar o requerimento de urgência da reforma trabalhista, o governo 

dividiu as atenções nesta quarta-feira, 19, entre a leitura do parecer do relatório da 
reforma da Previdência na comissão especial e a nova tentativa de avançar na urgência 
do texto trabalhista.  

 
Após a falha do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na terça-feira, o 

presidente Michel Temer, segundo interlocutores, ficou bastante irritado, telefonou 
para o deputado ainda ontem à noite e hoje articulou com alguns líderes a nova 
votação, que o governo quer que aconteça nesta quarta-feira. Ontem, o requerimento 

foi votado por 394 deputados presentes no plenário, teve o apoio de 230 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/planalto-divide-atencao-entre-previdencia-e-urgencia-da-reforma-trabalhista/


parlamentares, 163 votos contra e uma abstenção. Naquele momento, mais de 430 
deputados tinham registrado presença na Casa.  
 

Segundo um auxiliar do Planalto, a sinalização de que o governo pode conseguir 
reverter o placar de ontem é fundamental para o próprio andamento da reforma da 

Previdência, considerada a mais importante por Temer. Uma fonte admitiu que, se o 
governo não conseguir aprovar a urgência, será uma “dupla derrota”.  

 
A expectativa neste início de noite no Planalto, apesar das confusões que acontecem 
na Câmara, é que a urgência seja aprovada. “Se o governo não conseguir aprovar nem 

o que foi em tese acordado, como é que vai conseguir levar para frente a reforma da 
Previdência”, disse um auxiliar, que lembrou que uma nova possibilidade de derrota 

pode impactar negativamente no mercado já nesta quinta-feira, 20.  
 
Um eventual atraso na conclusão da leitura do parecer, de acordo com uma fonte, é 

“ruim”, pois impactaria ainda mais no calendário, porém, neste momento, é mais 
importante que o governo mostre que a derrota de ontem pode ser superada.  

 
Previdência  
As “surpresas” que o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia 

(PPS-BA), apresentou em seu relatório nesta manhã não agradaram aos integrantes 
do governo, que, no entanto, preferiram não externar críticas maiores, por avaliarem 

que ainda é preciso calcular o custo real das alterações.  
 
Uma fonte do Planalto reconheceu, entretanto, que o discurso usado pelo governo, de 

que a reforma já estava precificada, está perdendo força e é possível que o mercado 
reaja negativamente às mudanças e fique ainda mais pessimista em relação à 

capacidade de o governo mobilizar a base aliada para concluir a reforma – na Câmara 
e no Senado – ainda no primeiro semestre. 
 

Oposição reage na Câmara contra urgência para reforma trabalhista 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após colocar novamente em votação o pedido de urgência para a reforma trabalhista 
nesta quarta-feira, 19, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confrontou-

se com a oposição no plenário. Os parlamentares contrários à nova votação fizeram 
uma questão de ordem, recusada pelo presidente, que também ignorou um recurso 

apresentado pelos deputados.  
 
Diversos parlamentares da oposição então subiram à mesa de Maia gritando “Golpe, 

Golpe”, o que deu início a um longo bate-boca, enquanto deputados da base gritavam 
“Voto, Voto”. Líderes da oposição inclusive ameaçaram ir ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) contra a nova votação pela urgência.  
 

Visivelmente exasperado, Maia culpou a própria oposição pela falta de um acordo para 
que essa votação ocorresse em 3 de maio. “O PT impediu o acordo. Se o PT não quer 
votar, não vai ‘esculhambar’ a votação no plenário. Se a base tiver voto, ganha. Se 

não tiver, perde”, completa.  
 

Deputados da oposição seguravam cartazes com a frase “Cunha de novo não” em 
referência à prática do ex-presidente da Casa em refazer votações perdidas. Um 
requerimento idêntico de urgência para reforma trabalhista foi derrotado ontem no 

plenário da Câmara, com o apoio de apenas 230 deputados, enquanto 163 votaram 
contra e apenas um parlamentar se absteve. Sem os 257 votos necessários, o 

requerimento foi rejeitado. Maia assumiu a culpa por ter encerrado a sessão com 
quórum insuficiente para aprovar o pedido.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/oposicao-reage-na-camara-contra-urgencia-para-reforma-trabalhista/


Em discurso, o líder do PT, Carlos Zarattini (SP), fez ataques ao ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e o acusou de “botar fogo” no País. O petista estendeu os ataques 
ao relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB-RN), e disse que seu parecer 

“é super-jabuti” plantado pelo relator.  
 

O deputado afirmou que todas as entidades se manifestaram contra o projeto. As 
críticas também se voltaram contra o Ministério Público Federal. “Nós nessa Casa não 

somos o que os procuradores dizem que somos.” Zarattini fez um apelo para que a 
votação fosse suspensa e que os líderes tomassem uma decisão conjunta. “PT não 
foge à responsabilidade de discutir cada tema dessa Casa”, afirmou. 

 

PSB poderá fechar questão contra reforma trabalhista, diz líder na Câmara 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Dono da sétima maior bancada na Câmara, com 35 deputados, o PSB poderá fechar 

questão contra a reforma trabalhista. Segundo a líder do partido na Casa, deputada 
Tereza Cristina (MS), o fechamento foi proposto por “alguns” deputados durante 

reunião nesta quarta-feira, 19, e deve ser votado em reunião da executiva nacional 
do partido marcada para próxima semana.  
 

“Achei que a reforma trabalhista seria mais tranquila. Mexeu tanto no cerne das leis 
trabalhistas, que dificultou a aceitação em um partido com raiz socialista”, afirmou ao 

Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A líder fez 
questão de ressaltar, no entanto, que é contra fechar questão sobre o tema e que, na 
visão dela, a maioria dos integrantes da bancada também pensa assim. “Não é um 

costume do partido”, disse.  
 

Caso o PSB feche questão contra a reforma trabalhista, deputados que votarem a favor 
da proposta poderão ser punidos, em último caso, até com a expulsão da legenda. A 
medida também desagradaria ao governo, que anda irritado com o partido. Isso 

porque a sigla comanda o Ministério de Minas e Energia, mas vem se comportando 
como oposição ou de forma independente em algumas votações na Câmara.  

 
Na terça-feira, 18, por exemplo, a liderança do PSB liberou deputados na votação do 
regime de urgência para tramitação da reforma trabalhista, que acabou derrotada por 

230 votos a 163 (eram necessários pelo menos 257 votos para aprová-la). No partido, 
a maioria votou contra. Dos 31 deputados da sigla votantes, 19 votaram contra e 

apenas 12 a favor. 
 

Governo cede à oposição e aceita adiar votação de reforma da Previdência 
em comissão 

20/04/2017 – Fonte: G1 

 
Pelo acordo, deputado Arthur Maia faz leitura do seu relatório nesta quarta 

(19) e, na semana que vem, haverá apenas discussão do parecer. A votação 
ficará para a semana seguinte. 
 

O governo federal cedeu nesta quarta-feira (19) à pressão dos partidos de oposição 
na Câmara dos Deputados e aceitou adiar em uma semana a votação da reforma da 

Previdência Social na comissão especial.  
 
Antes, estava prevista para a semana que vem a discussão e a votação do parecer. 

Agora, pelo acordo firmado, ficou estabelecido que o relator, deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), fará a leitura do seu parecer final nesta quarta e, na semana que vem, 

haverá apenas a discussão sobre o seu teor. A votação do relatório ficará para a 
semana seguinte, a partir do dia 2 de maio.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/psb-podera-fechar-questao-contra-reforma-trabalhista-diz-lider-na-camara/
http://g1.globo.com/politica/noticia/comissao-da-reforma-da-previdencia-da-inicio-a-sessao-para-leitura-de-parecer.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/comissao-da-reforma-da-previdencia-da-inicio-a-sessao-para-leitura-de-parecer.ghtml


A mudança no calendário, porém, não impacta o prazo previsto pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para a votação no plenário, que é a partir do dia 8 
de maio.  

 
Em troca de adiar a votação na comissão, os deputados dos partidos de oposição, 

como PT, PCdoB, Rede e PSOL, se comprometeram a não apresentar requerimentos 
de obstrução que acabam estendendo a sessão e, com isso, postergando o início dos 

trabalhos.  
 
Por volta das 11h desta quarta, foi aberta a sessão e, ao meio-dia, Arthur Maia 

começou a leitura do parecer. A expectativa é que, após a leitura, seja concedido 
pedido de vista (mais prazo para análise) e a discussão e votação do relatório fiquem 

para a semana que vem. Perto das 13h, a sessão foi suspensa para a ordem do dia no 
plenário da Câmara e deverá ser retomada por volta das 18h desta quarta.  
 

Mudanças do relator 
Na terça (18), Arthur Maia divulgou um esboço com as mudanças nas regras 

previdenciárias, mas ele poderá alterar outros pontos em relação ao texto original do 
governo. (Veja abaixo como era a proposta do governo e o que o relator mudou até 
agora)  

 
De acordo com a apresentação do deputado, a idade mínima da regra geral de 

aposentadoria seria menor para as mulheres: 62 anos. Para os homens, a proposta 
continua em 65 anos. A proposta original do governo federal era estabelecer uma 
idade mínima única para ambos os gêneros, de 65 anos.  

 
O relator manteve a necessidade de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos 

para ambos os gêneros. Essas regras valeriam para o setor privado (INSS) e para os 
servidores públicos (regimes próprios).  
 

Arthur Maia afirmou que a economia com a reforma da Previdência foi reavaliada em 
R$ 630 bilhões em 10 anos.  

 
Regra de transição 
A idade mínima da regra geral, de acordo com a apresentação do relator feita na terça, 

valerá após um período de transição. Na prática, homens e mulheres que estão ativos 
hoje poderão se aposentar antes da idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 

anos para homens, prevista na regra geral.  
 
Ele estabeleceu, no entanto, uma idade mínima para a regra de transição, que será 

de 53 anos para mulheres e de 55 anos para homens. Hoje, algumas pessoas 
conseguem se aposentar antes dessa idade por tempo de contribuição, o que não será 

mais permitido se esse texto for aprovado. Essa regra vale para os trabalhadores do 
setor privado, inseridos no INSS.  

 
Pela proposta de Maia, não haverá uma idade mínima para entrar na regra de 
transição. Todos os trabalhadores, com isso, poderão optar por essa sistemática. Isso 

representa uma mudança em relação ao texto original do governo federal. Na proposta 
original, somente homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos 

teriam acesso à regra de transição – isso foi abandonado pelo relator.  
 
Pedágio 

O relator também alterou o chamado pedágio para atingir a aposentadoria, que era o 
tempo que seria acrescido na regra de transição em relação às regras atuais da 

previdência. O governo estabelecia que o trabalhador contribuísse por 50% do tempo 
que faltaria para se aposentar, percentual que cai para 30%.  
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Isso significa, por exemplo, que, se a proposta do relator for aprovada, uma mulher 
de 40 anos que poderia se aposentar com 50 por tempo de contribuição pela regra 
atual (30 anos), terá que trabalhar três anos a mais e poderá se aposentar com 53 

anos. Pela proposta original do governo, uma mulher de 40 anos não entraria na regra 
de transição e só poderia se aposentar com a idade mínima de 65 anos.  

 
Haverá ainda, segundo o documento apresentado na terça pelo relator Arthur Maia, 

um aumento na idade mínima da regra de transição do setor privado (INSS) de 11 
meses a cada dois anos para as mulheres e de um ano a cada dois anos para os 
homens, a partir de 2020, parando de crescer na data em que o segurado cumprir o 

pedágio.  
 

No caso dos regimes próprios de servidores públicos, a idade mínima, na regra de 
transição, será de 55 anos para mulheres e de 60 anos para homens. Para os regimes 
próprios, dos servidores públicos, a regra proposta pelo relator é que haja um aumento 

de 10 meses a um ano, a cada dois anos, a partir de 2020, parando de crescer na data 
em que o segurado cumprir seu pedágio.  

 
Benefício integral 
Segundo o documento divulgado pelo relator na terça, também está sendo alterada a 

regra para a obtenção da aposentadoria integral. A proposta do governo era que o 
trabalhador contribuísse por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Agora, 

ele poderá ser atingido em 40 anos, segundo o relatório preliminar de Maia.  
 
Pela proposta inicial, o valor do benefício para os trabalhadores da iniciativa privada 

seria de 76% da média de todas as contribuições com 65 anos de idade. O benefício 
subia um ponto percentual na medida em que o beneficiário contribuía um ano a mais.  

 
Ou seja, com 26 anos de contribuição, o benefício seria de 77% da média de todas as 
contribuições. Com 27, seria de 78%. O valor chegaria a 100%, ou seja, aposentadoria 

integral, com 49 anos de contribuição, de acordo com a proposta do governo federal.  
A porposta do relator prevê um novo cálculo para o benefício. Ele será de 70% do 

salário para o setor privado e será acrescido de 1,5 ponto percentual a cada ano que 
superar 25 anos de tempo de contribuição, ou de 2 pontos percentuais para cada ano 
que superar 30 anos de tempo de contribuição, e de 2,5 ponto para cada ano acima 

de 35 anos de contribuição, podendo chegar aos 100% em 40 anos.  
 

O valor do benefício integral a que o trabalhador do setor privado (INSS) terá direito 
será calculado, segundo o documento divulgado na terça, pela média de 100% dos 
salários desde 1994. A fórmula que vigora atualmente prevê que o benefício seja 

calculado a partir da média dos 80% maiores salários de contribuição.  
 

Para os regimes próprios, dos servidores públicos, quem entrou antes da emenda 
constitucional 41, de 2003, poderá se aposentar recebendo seu benefício integral, e 

terá paridade, caso se aposente aos 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens), pela 
média de 100% dos salários da ativa. Quem entrou após essa emenda constitucional, 
terá a regra de 70% estabelecida para o setor privado.  

 
Trabalhador rural 

Ainda de acordo com a apresentação do relator da reforma da Previdência, o 
trabalhador rural poderá ser aposentar com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição 
na regra geral. O governo queria igualar as condições do trabalhador rural ao privado, 

para 25 anos de contribuição e 65 anos de idade mínima.  
 

Pela apresentação feita na terça, o relator Arthur Maia informou ainda que, na 
transição, a idade mínima (que ele não deixou claro se será a mesma dos 
trabalhadores urbanos, que é de 53 anos para mulheres e de 55 anos para homens) 

subirá a cada dois anos, até atingir os 60 anos.  



Pela proposta, os trabalhadores terão de contribuir sobre o salário mínimo com 
"alíquota tão ou mais favorecida que a do trabalhador urbano de baixa renda (MEI)". 
O relator propõe uma alíquota de 5% ou menos sobre o salário mínimo.  

 
Essa contribuição deverá ser regulamentada em 24 meses, após a conclusão da 

reforma da Previdência, continuando válida a contribuição sobre a produção (que é 
opcional) durante esse período.  

 
Professores e policiais 
Um pouco antes do início da leitura do relatório, nesta quarta, Artur Maia confirmou 

que a idade mínima para policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais 
ferroviários federais poderem se aposentar ficará em 55 anos na sua proposta, com 

25 anos de contribuição, e 20 anos em "atividade de risco na respectiva categoria".  
 
A intenção dele é que, depois, os policiais sigam a mesma regra que vier a ser fixada 

para militares e homens das Forças Armadas – o governo ainda irá enviar um texto 
ao Congresso sobre as regras para essas categorias.  

 
Para os professores, segundo a apresentação do deputado realizada nesta terça, 
haverá uma idade mínima menor na regra geral de aposentadoria, de 60 anos de idade 

com 25 anos de contribuição. O valor do benefício será igual à regra dos trabalhadores 
do setor privado e público. Na proposta do governo, essas categorias perdiam as 

condições especiais para a aposentadoria.  
 
Na regra de transição, a idade mínima exigida pela proposta de Maia também será 

menor: de 55 para homens e de 50 para mulheres, no caso dos regimes próprios 
(servidores públicos) e de 50 anos para homens e 48 anos para as mulheres do setor 

privado.  
 
A regra prevê o aumento da idade mínima da regra de transição a cada dois anos, até 

atingir os 60 anos e exigência de 30 anos de contribuição (homens) e 25 anos 
(mulheres), além de 30% de pedágio (sobre o que falta para cumprir o tempo de 

contribuição).  
 
Benefício de prestação continuada 

O relator propôs em sua apresentação um aumento na idade mínima para ter acesso 
ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos de famílias carentes, 

sem exigência de contribuição, de 65 anos para 68 anos a partir de 2020. O texto 
também prevê novos aumentos, de um ano, a cada dois anos a partir dessa data.  
 

O benefício, ao contrário do que propôs o governo no fim do ano passado, continuaria 
vinculado ao valor do salário mínimo, segundo a apresentação do relator Arthur Maia. 

Deste modo, não poderá ser menor do que a menor remuneração paga aos 
trabalhadores da ativa.  

 
No caso do BPC, será considerada apenas a renda familiar mensal per capita para 
identificação da pessoa legitimada a receber o benefício; e também serão consideradas 

todas as receitas da família para cômputo da renda mensal per capita, a não ser a 
receita do programa bolsa família, de estágio supervisionado ou de programa de 

aprendizagem.  
 
Pensões 

A regra para as pensões, segundo documento prévio do relator, prevê a vinculação da 
pensão ao salário mínimo – o que não estava na proposta do governo, pela qual as 

pensões poderiam ser menores do que o mínimo.  
 
Haverá, segundo ele, uma cota familiar de 50%, acrescida de 10% por dependente. 

Também haverá a possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão até dois 

http://g1.globo.com/politica/noticia/relator-confirma-idade-minima-de-55-anos-para-policiais-se-aposentarem.ghtml


salários mínimos, mantendo-se a possibilidade, para os demais casos, de opção pelo 
benefício de maior valor. Na proposta do governo, era vedado o acúmulo de pensão e 
aposentadoria, tendo o beneficiado de optar pelo maior valor.  

 
Será resguardado, de acordo com o texto do relator, o direito adquirido à acumulação 

de pensão e aposentadoria "para quem já recebe ou cujo segurado já faleceu, mas 
também mantém a possibilidade de acumulação para pensionistas que, embora não 

tenham se aposentado, já tenham direito adquirido à aposentadoria".  
 
Aposentadoria de parlamentares 

De acordo com o documento, os detentores de mandato eletivo passam a ser 
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – o que já 

estava na proposta do governo federal – e haverá aplicação, de imediato, aos 
detentores de novos mandatos eletivos, desde que já não sejam vinculados ao regime 
de previdência parlamentar da casa para a qual se reelegeu.  

 
"A Constituição fixa a regra de transição do parlamentar federal, deixando aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios a responsabilidade por regulamentar suas regras de 
transição", informa.  
 

Para o parlamentar federal, segundo o texto do relator, prevê-se aposentadoria aos 
60 anos de idade, aumentados em um ano a cada dois anos a partir de 01/01/2020, 

até o limite de 65/62, e 35 anos de contribuição, acrescidos de 30% de pedágio sobre 
o que falta para atingir tal exigência.  
 

Aprovação em agosto não compromete reforma da Previdência, diz Meirelles 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que caso a reforma da Previdência 
Social não seja aprovada pelo Congresso em junho, mas em agosto, a mudança 

estrutural na área fiscal não será comprometida. “Mas isso teria um custo para o País, 
sobre as expectativas da economia, a confiança.”  

 
Na avaliação do ministro, a reforma é fundamental para viabilizar uma trajetória 
sustentável das contas públicas, “pois, no limite, um quadro de gastos sem controle 

eleva muito o déficit público, que gera incerteza, crescimento de despesas e leva à 
recessão econômica”. Meirelles ponderou que o nível da dívida pública no Brasil ainda 

é baixo se comparado com patamares de países avançados, que até superam 100% 
do PIB.  
 

“Quanto mais rápida a aprovação da reforma da Previdência, melhor para o 
crescimento do País em 2017 e 2018”, comentou Meirelles. “Ao final, o que interessa 

à população é emprego, inflação sob controle e renda”, apontou.  
 

“Agora é o momento certo para realizar a reforma da Previdência. O Brasil precisa 
tomar medidas agora para não ter que adotar ações mais sérias no futuro”, disse 
Meirelles. “O problema é que o custo da dívida é o pagamento de juros, que é elevado. 

Contudo, feitas as mudanças constitucionais, elas darão garantia de queda da dívida 
pública, e o mercado antecipa isso nos preços de ativos a valor presente.”  

 
O ministro destacou que o problema do déficit da Previdência é amplo e que também 
ocorre com o regime dos servidores públicos. “O mais importante é tomarmos medidas 

necessárias para que todos possam receber suas aposentadorias. Esse é um problema 
sério. Países europeus tiveram de diminuir os valores de benefícios de pessoas 

aposentadas.”  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/aprovacao-em-agosto-nao-compromete-reforma-da-previdencia-diz-meirelles/


Na avaliação do ministro da Fazenda, é um processo normal parlamentares não 
estarem declarando apoio à reforma da Previdência Social até o momento. Ele 
considera que os parlamentares votarão a favor da mudança estrutural. 

 

Mudanças na reforma da Previdência estão no 'limite', diz Meirelles 

20/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira (19), em 

Washington, que a reforma da previdência já atingiu o "limite" de mudanças que pode 
sofrer para ser aprovada.  

 
A declaração foi dada horas depois de o relator da reforma na Câmara, Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA), apresentar mudanças ao texto, como a alteração na idade mínima para 

a aposentadoria de trabalhadoras rurais.  
 

"Estamos mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas sem alterar o 
equilíbrio fiscal do país", disse Meirelles a jornalistas às margens das reuniões de 
Primavera do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial na capital 

americana.  
 

Segundo Meirelles, o governo "não contava, em nenhum momento", que o texto 
apresentado ao Congresso "fosse ser aprovado 100%" pelos parlamentares.  
 

"É normal em qualquer processo deste tipo, em qualquer lugar do mundo, que o 
Congresso fizesse algumas alterações. O importante é que as alterações sejam feitas 

nessa fase, onde se está discutindo o relatório e que não haja grande mudanças a 
partir daí."  

 
Ele, contudo, admitiu que "certamente o benefício fiscal não é aquele que seria caso a 
proposta original fosse aprovada".  

 
O ministro afirmou ainda que mudanças recentes como a alteração da idade mínima 

de aposentadoria para policiais são "simbólicas, importantes, mas que não têm grande 
efeito do ponto de vista fiscal".  
 

Meirelles disse que o governo não trabalha com "cenários alternativos" caso a reforma 
não seja aprovada, mas demonstrou cautela sobre o que deve falar a investidores em 

suas conversas nos Estados Unidos.  
 
"A garantia [de aprovação da reforma] será dada no dia em que for votada no 

Congresso e for incorporada à Constituição", afirmou. "O que estou fazendo aqui é 
transmitindo a minha expectativa, a minha avaliação dos acontecimentos e do que 

achamos que irá ocorrer no Congresso."  
 
CÁLCULOS  

O ministro também comentou as previsões divulgadas nesta quarta pelo Itaú 
Unibanco, que calculou que as alterações feitas no Congresso reduziram o texto a 57% 

da proposta original, levando a uma economia de R$ 431 bilhões, ante R$ 755 bilhões 
previstos com o texto original, até 2025.  
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Segundo ele, o impacto seria menor que esse. "A queda do benefício é menor, 
esperamos que tenha-se, no final do processo, uma reforma que seja mais do que 
70% do benefício fiscal projetado na primeira proposta que mandamos", afirmou.  

 
Logo após a conversa com jornalistas, o ministério da Fazenda divulgou o seu próprio 

cálculo, dizendo que, como está hoje, após ajustes feitos pelo relator da proposta na 
Câmara, o texto representa 75% do benefício fiscal projetado para dez anos na 

primeira proposta do governo —e 72% para 30 anos.  
 
"É um número que já estava precificado pelo mercado", disse, acrescentando que é 

normal haver diferenças de projeções. "É normal que alguém faz uma conta, outro faz 
outra conta."  

 
Meirelles chegou a Washington nesta quarta-feira e, nos próximos três dias, se reunirá 
com os ministros das Finanças da China, da Austrália e da Espanha, além de 

investidores e representantes das agências de classificação de risco Moody's e 
Standard & Poor's.  

 

Mesmo com mudanças, governo tem desafios para aprovar reforma, mostra 

novo placar 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Mesmo com regras mais brandas do que as propostas originalmente, o número de 
deputados contrários à reforma da Previdência ainda continua maior do que o de 
favoráveis. Levantamento feito pelo Grupo Estado na Câmara dos Deputados mostra 

que o governo Michel Temer ainda enfrenta resistência dos parlamentares.  
 

Até as 16h30 desta quarta-feira, 19, a equipe do Grupo Estado ouviu 249 deputados, 
sendo que 131 disseram que vão votar contra o texto.  
 

Apenas 37 afirmaram estar dispostos a aprovar a reforma da Previdência da forma 
como está. Outros 60 não quiseram abrir o voto e 20 se declararam indecisos. Ainda 

estão sendo localizados 264 parlamentares. O Placar da Previdência será 
continuamente atualizado até a votação final da proposta.  
 

São necessários 308 votos a favor para aprovação no plenário da Câmara, o 
equivalente a três quintos dos 513 deputados. A reforma da Previdência, principal 

aposta do governo para colocar a economia brasileira nos trilhos, só deve ser colocada 
em votação no plenário da Câmara na terceira semana de maio, depois de aprovada 
na comissão especial.  

 
Para que as novas regras de concessão de aposentadoria e pensões comecem a valer, 

a reforma da Previdência precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois 
turnos no Senado.  

 
O Grupo Estado começou a ouvir os deputados, nesta segunda rodada do Placar da 
Previdência, logo após o anúncio pelo relator da reforma, Arthur Oliveira Maia (PPS-

BA), da flexibilização em sete pontos do projeto enviado pelo governo.  
 

As mudanças não pouparam sequer a “espinha dorsal” da proposta original, que era a 
idade mínima. Diante do risco de perder o apoio da bancada feminina, Temer deu aval 
para a redução da idade das mulheres para 62 anos; a dos homens permaneceu em 

65 anos.  
 

Em relação à proposta original, além da idade mínima, também houve suavização nas 
regras do período de transição (que deverá ser cumprido pelos trabalhadores que já 
estão na ativa), na forma como são calculados os benefícios, na proibição de acúmulo 

de benefícios, na aposentadoria rural, nas aposentadorias de professores e policiais e 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mesmo-com-mudancas-governo-tem-desafios-para-aprovar-reforma-mostra-novo-placar/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mesmo-com-mudancas-governo-tem-desafios-para-aprovar-reforma-mostra-novo-placar/


no Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência 
de baixa renda.  
 

O governo não tem a garantia sobre a obtenção dos votos nem no primeiro “teste de 
fogo”, a aprovação na comissão especial. O grupo formado por 36 deputados ainda 

está muito dividido: 14 afirmaram que vão votar a favor; 13 se declararam contrários; 
sete parlamentares não quiseram abrir o voto, e apenas um se disse ainda indeciso.  

 
O início da votação do parecer comissão especial que avalia a proposta na Câmara foi 
adiado para o dia 2 de maio, o que atrasa em uma semana o cronograma previsto 

pelo governo para a tramitação da proposta.  
 

A primeira rodada do Placar da Previdência, antes do parecer do relator, apontou 276 
votos contrários à reforma e 100 favoráveis, mesmo que parcialmente. Outros 64 
deputados não quiseram responder e 35 se declararam indecisos. O Grupo Estado não 

conseguiu encontrar 36 parlamentares. 
 

Veja como fica o cálculo do valor da aposentadoria pelo parecer do relator 

20/04/2017 – Fonte: G1 
 

A proposta de novo cálculo do valor da aposentadoria, que ainda deve ser votada pela 
comissão especial da Câmara, estimula o trabalhador a contribuir por mais tempo para 

evitar uma perda maior do benefício.  
 
Para os que se aposentarem com tempo de contribuição entre 25 anos e 33 anos, a 

proposta do relator prevê um benefício menor do que a proposta original do governo. 
A partir dos 34 anos de contribuição, o valor do benefício fica maior pelo texto que 

será votado na Câmara, em relação à proposta inicial.  
 
Veja os principais pontos da proposta do relator para a Previdência  

 
Na prática, quanto mais tempo o trabalhador esperar para receber o benefício, maior 

será a progressão do valor. Isso forçaria um tempo mais longo na ativa para quem 
quiser receber mais, até chegar à aposentadoria integral com 40 anos de contribuição. 
A proposta original do governo previa 49 anos de trabalho para obter 100% do 

benefício.  
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Como é o cálculo 
A nova proposta prevê que, a partir dos 25 anos de contribuição, o trabalhador 
receberia 70% do valor do benefício. Para cada ano adicional de trabalho, o valor 

subiria em 1,5 ponto percentual entre 25 e 30 anos de contribuição; aumentaria 2 
pontos percentuais entre 31 e 36 anos; e 2,5 pontos entre 36 e 40 anos.  

 
Como existirá um pedágio de 30% sobre o tempo que faltar para completar o tempo 

de contribuição atual (30 anos para mulheres e 35 para homens), a partir dos 25 anos 
de contribuição, isso vai postergar o pedido dos benefícios.  
 

A proposta original do governo, que já foi abortada, previa uma redução mais branda 
do valor do benefício, começando com 76%, mas tinha um prazo mais longo para 

chegar à aposentadoria integral. Somente a partir dos 34 anos de contribuição o valor 
do benefício fica maior pelo texto que será votado na Câmara, em relação à proposta 
inicial do governo.  

 
“Este parecer do relator é pior do que a proposta original do governo, no sentido de 

que o trabalhador terá mais dificuldade para receber um benefício maior”, avalia o 
professor e especialista em direito previdenciário, Theodoro Vicente Agostinho.  
 

Para a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Jane 
Berwager, a nova regra de cálculo do benefício significará uma redução da ordem de 

10% no valor de partida da aposentadoria em relação à proposta original do governo. 
  
Por exemplo, se a aposentadoria integral de um segurado for de R$ 2 mil, pelo tempo 

mínimo permitido de 25 anos de contribuição, ele teria o benefício reduzido para R$ 
1.400, ou 70% do benefício, pela nova regra. Pela proposta anterior do governo, o 

valor cairia para R$ 1.520, ou 76% do benefício. “Vai dar no mesmo do que quem 
somar 35 anos de contribuição. Quem tiver menos, irá receber um benefício menor”, 
explica Jane Berwager.  

 
Regra de transição 

Para os analistas, o menor valor do benefício de partida foi uma das maneiras do 
governo compensar a perda de economia gerada pela redução da idade mínima das 
mulheres e outros recuos na aposentadoria rural e pensões.  

 
“Embora a reforma afaste a aplicação do fator previdenciário, ela obriga o segurado a 

contribuir por mais tempo para receber um valor que em muitas vezes não é tão 
vantajoso. O governo optou por restringir direitos para economizar”, afirma o 
especialista em direito previdenciário João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e 

Luchin Advogados.  
 

Idade mínima progressiva 
Na proposta original, somente homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 

45 anos entrariam nas regras de transição. Agora, foi estabelecida uma idade mínima 
para a transição progressiva, de 53 anos para mulheres e de 55 anos para homens, 
subindo 12 meses a cada dois anos. A regra de transição para as mulheres acaba em 

2036, um prazo menor do que o estabelecido para os homens, em 2038.  
 

Para Jane, do IBDP, apesar das flexibilizações e alterações feitas pelo governo, as 
regras de transição ficaram mais rígidas e menos vantajosas do que a proposta original 
do governo. O motivo é que ela aponta uma idade mínima de aposentadoria para quem 

está na transição, algo que não existia antes.  
 

“A nova regra de transição surpreendeu porque ficou mais rígida, com uma diferença 
de 8 anos a mais para mulher e de 5 anos para homens”, afirma.  
 



Média dos benefícios 
O novo texto da reforma também determina que o cálculo do benefício de 
aposentadoria será feito a partir de uma média sobre 100% dos salários do trabalhador 

desde 1994. A regra atual da Previdência Social prevê uma média sobre 80% dos 
maiores salários.  

 
Essa nova regra puxa o valor dos benefícios para baixo, tendo em vista que ao incluir 

os 20% menores salários na conta, a média na proporção que corresponder a estes 
salários ficará menor.  
 

Veja as principais mudanças do relator para a Reforma da Previdência 

20/04/2017 – Fonte: G1 

 
Relator propõe idade mínima de 62 anos para mulher se aposentar, além de 
mudanças na regra de transição e exigência para aposentadoria integral. 

 
O relator da reforma da Previdência Social, deputado Arthur Maia (PPS-BA), divulgou 

nesta terça-feira (18) um esboço de seu parecer sobre as mudanças nas regras 
previdenciárias. A proposta final será apresentada nesta quarta-feira (19) – e, até, lá, 
nada impede que sejam feitas novas alterações.  

 
Pela proposta do relator, apresentada oficialmente na quarta-feira (19), a idade 

mínima será progressiva para a aposentadoria de homens e mulheres. Começará em 
53 anos para mulheres e 55 anos para os homens e será elevada gradativamente para 
62 anos, no caso das mulheres, e 65 anos, no caso dos homens.  

Além de reduzir a idade mínima da aposentadoria para as mulheres, Maia criou uma 
nova regra de transição. Essa regra vale para todas as pessoas e será aplicada até 

2036, para as mulheres, e até 2038, para os homens.  
 
Também foram flexibilizados outros pontos como as regras para o cálculo do benefício, 

para a aposentadoria rural e pensões. Confira abaixo as principais mudanças feitas 
pelo relator no texto original apresentado pelo governo:  

 
Valor do benefício de partida menor 
O relator também propôs uma mudança no cálculo do valor das aposentadorias. Pela 

proposta inicial, o valor do benefício seria de 76% da média de todas as contribuições 
com 65 anos de idade. Já a aposentadoria integral só seria concedida mediante um 

tempo de contribuição de 49 anos.  
 
A nova proposta do relator prevê que o benefício mínimo será de 70% do salário 

acrescido de 1,5 ponto percentual a cada ano que superar 25 anos de tempo de 
contribuição, ou de 2 pontos percentuais para cada ano que superar 30 anos de tempo 

de contribuição, e de 2,5 ponto para cada ano acima de 35 anos de contribuição, 
podendo chegar aos 100% com 40 anos de contribuição  

 
Ou seja, o valor de partida (para quem completar 25 anos de contribuição) passou de 
76% da média dos salários para 70%. Por outro lado, o benefício poderá ficar maior 

para quem somar mais anos de contribuição.  
 

O valor do benefício integral a que o trabalhador do setor privado (INSS) terá direito 
será calculado, segundo o documento divulgado, pela média de 100% dos salários 
desde 1994. A fórmula que vigora, pelas regra atuais, prevê que o benefício seja 

calculado a partir da média dos 80% maiores salários de contribuição.  
 

Para os regimes próprios, dos servidores públicos, quem entrou antes da emenda 
constitucional 41, de 2003, poderá se aposentar recebendo seu benefício integral, e 
terá paridade, caso se aposente aos 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens), pela 
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média de 100% dos salários da ativa. Quem entrou após essa emenda constitucional, 
terá a regra de 70% estabelecida para o setor privado.  
 

Economia em 10 anos deverá ser R$ 110 bilhões menor 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que deverão ser mantidos mais de 

70% da proposta original da reforma da Previdência após a apresentação do parecer 
do relator Arthur Maia.  

 
"Dissemos que as mudanças não poderiam comprometer numa percentagem muito 
grande do plano original, tinha que ser algo que ficasse abaixo de um decréscimo de 

30%. É uma reforma superior a 70% daquela que foi colocada no projeto original, 
pelas nossas expectativas isso deve sder aprovado", afirmou.  

 
O relator Arthur Maia afirmou que a economia com a reforma da Previdência foi 
reavaliada em R$ 630 bilhões em 10 anos. Inicialmente, o impacto calculado pelo 

governo com base na proposta original era de R$ 740 bilhões entre 2018 e 2027.  
 

Relator propõe idade mínima progressiva para aposentadoria de mulheres 
até 2036 

20/04/2017 – Fonte: G1 

 
Proposta é de que idade mínima para as mulheres comece em 53 anos e 

chegue em 62 anos; para os homens, idade de partida é de 55 anos, até 
chegar a regra geral, de 65 anos, em 2038. 
 

O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), anunciou nesta quarta-feira (19) que irá propor uma idade mínima 

progressiva para a aposentadoria de homens e mulheres.  
 
A idade mínima começará em 53 anos para mulheres e 55 anos para os homens e será 

elevada gradativamente para 62 anos, no caso das mulheres, e 65 anos, no caso dos 
homens.  

 
A proposta original do governo previa uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos 
para homens e mulheres. Essa regra seria aplicada para todos os homens com menos 

de 50 anos e para todas as mulheres com até 45 anos.  
 

Os demais entrariam em uma chamada regra de transição, que cobraria um pedágio 
em tempo de contribuição, para que as pessoas se aposentassem em uma idade 
intermediária entre a proposta do governo e a regra atual.  

 
Regra de transição  

Além de reduzir a idade mínima da aposentadoria para as mulheres, Maia criou uma 
nova regra de transição. Essa regra vale para todas as pessoas e será aplicada até 

2036, para as mulheres, e até 2038, para os homens.  
 
A idade mínima de aposentadoria, dentro da regra de transição, é de 53 anos para 

mulheres e de 55 anos para homens. Antes disso, ninguém pode se aposentar.  
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A proposta da reforma da Previdência prevê que, com o passar do tempo, ambas as 
idades mínimas da regra de transição migrem em direção à idade mínima de 

aposentadoria da regra geral (62 anos para mulheres e 65 para homens). Quando isso 
acontecer, em algumas décadas, ninguém poderá se aposentar antes dessas idades.  

 
Com a mudança anunciada pelo relator em sua proposta, a regra de transição para as 

mulheres acaba em 2036, um prazo menor do que o estabelecido para os homens, em 
2038. A proposta inicial do relator para a transição das mulheres – já abandonada – 
contemplava uma transição mais lenta, que iria até 2038.  

 
Isso foi possível porque o relator acelerou o crescimento da idade mínima progressiva 

para a aposentadoria das mulheres. Antes, ela adicionava 11 meses a cada dois anos. 
Agora, são 12 meses a cada dois anos. Ou seja, em 2020 a idade mínima passa a ser 
54 anos para mulheres e 56 para os homens. "Passamos [a progressão] para um ano 

para ficar uma conta redonda", disse Arthur Maia a jornalistas.  
 



 
 
 

 Reforma da Previdência vai precisar de “recall” a partir de 2019’ 

20/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Recuos na proposta vão exigir que a sociedade volte a discutir o tema já no 
próximo governo. “Teto de gastos” do Orçamento pode estourar em cinco 

anos, segundo analistas  
 
Os recuos na proposta de reforma da Previdência original vão exigir que a sociedade 

volte a discutir novas mudanças no regime previdenciário já em 2019, dizem 
especialistas no tema. 

 
“O discurso de uma mesma reforma para todos não vale mais. E, como os efeitos 
econômicos serão menores e mais suaves e praticamente não existirão a curto prazo, 

o próximo presidente do país já assumirá em 2019 com uma nova reforma na agenda. 
Estamos sacrificando muito o futuro com base na negociação do presente”, analisa 

Luis Eduardo Afonso, da USP.  
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André Gamerman, economista da gestora de recursos Opus, também alerta para 
necessidade de novas reformas a curto prazo. “O próximo governo vai precisar mexer 
novamente.” 

 
Os analistas ressaltam a importância da fixação da idade mínima, mesmo com todas 

as diferenças por grupos de atividade, gênero e categoria de trabalhadores. Com a 
reforma, o Brasil sai do grupo dos poucos países que admitem aposentadoria somente 

por tempo de contribuição. 
 
“Se conseguirem aprovar do jeito que está, o Brasil dá um passo positivo, melhora a 

sua previdência. Foi na direção certa e o que foi possível fazer com um presidente que 
não foi eleito. Não é uma reforma feita por presidente eleito no primeiro ano de 

governo, cheio de votos”, avalia Paulo Tafner, professor da Universidade Cândido 
Mendes. 
 

Estourando o teto 
Técnicos do Ministério da Fazenda e economistas do mercado financeiro têm contas 

diferentes sobre o impacto das mudanças na reforma. Mas o que preocupa os 
especialistas não são as pequenas variações contábeis, e sim o cenário quando se leva 
em consideração outra proposta do governo Temer que já está em vigor: o teto do 

gastos, que limita as despesas do orçamento de um ano com base na inflação do ano 
anterior. 

 
“O discurso de uma mesma reforma para todos não vale mais (...) Estamos 

sacrificando muito o futuro com base na negociação do presente.”- Luis Eduardo 
AfonsoProfessor da USP  
 

Pelas projeções do mercado, do jeito que a reforma ficou, em cinco anos o teto 
“estoura” – o que vai exige novas medidas para cortar os gastos, elevar as receitas 

ou que se faça, em poucos anos, mais uma rodada de reformas na Previdência. 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que as alterações feitas pelo 

relator da reforma da Previdência vão representar uma perda entre 20% e 30% em 
relação a estimativa inicial de economia. Em dez anos, a redução prevista, que era 

próxima de R$ 800 bilhões, vai cair para R$ 600 bilhões. Os economistas que se 
debruçaram sobre as projeções, na média, veem uma perda maior, acima de 40%. 
 

Pelo cálculo do Itaú Unibanco, por exemplo, a proposta inicial enviada ao Congresso 
pelo governo poderia gerar uma economia de R$ 760 bilhões até 2017. Com as 

mudanças, o corte de despesas tende a cair para cerca de R$ 430 bilhões. 
 
Para Pedro Schneider, economista do banco, a diferença porcentual entre os cálculos 

é o menor dos problemas. “O ruim seria não fazer nada; qualquer mudança é bem 
vinda, pois evita a explosão da conta previdenciária”, diz. 

 
Paulo Tafner estima que a perda pode ficar entre 50% e 60%. Mas ele também 
considera o relatório final um avanço: “Todo mundo deu seus pitacos. Parece que é o 

que seria viável de aprovar. Mas teremos uma reforma homeopática. Será como levar 
um infartado para o hospital de carroça, em vez de usar uma ambulância”, diz Tafner. 

 
Medidas adicionais 

Schneider reforça que o governo vai precisar, o quanto antes, adotar medidas 
adicionais para compensar o fato de a economia ser menor. “Nossas propostas são 
cortar, ao máximo, os subsídios agrícolas, mudar as regras do Minha Casa Minha Vida, 

acabar com todas as desonerações sobre a folha e tirar o abono salarial, o que já 
deveria ter sido feito.” 

 



Teremos uma reforma homeopática. Será como levar um infartado para o hospital de 
carroça, em vez de usar uma ambulância 
 

Paulo TafnerProfessor da Universidade Cândido Mendes  
 

Sem adoção de medidas adicionais, já se formou o consenso entre os economistas de 
que o problema será segurar o teto dos gastos. “Avaliando todas as projeções dos 

colegas, fica claro que em cinco ou, no máximo, seis anos, o teto dos gastos estoura”, 
diz Evandro Buccini, da Rio Bravo Investimentos. 
 

O resumo da situação econômica nacional nas palavras de Buccini: “Com certeza, hoje 
estamos melhor do que há um ano, e estamos no caminho certo. Mas o problema fiscal 

continua muito grave.” 
 
Reforma da previdência 

Cálculo da aposentadoria integral  

 

Como é 
Média dos 80% maiores salários. Esse cálculo beneficia o trabalhador, pois exclui os 

salários mais baixos que ele recebeu. 
 

Como fica 
Média de todos os salários. Para o trabalhador, esse cálculo é pior, pois inclui os 
salários mais baixos que ele recebeu. 

 

Marun: ‘Fui surpreendido por redução da idade mínima de trabalhadora rural’ 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun 

(PMDB-MS), admitiu nesta noite de quarta-feira, 19, ter sido surpreendido pela decisão 
do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), de reduzir a exigência de idade 

mínima de aposentadoria para trabalhadoras rurais, de 60 anos para 57 anos. “Fui 
surpreendido, até porque não defendia”, afirmou.  
 

Marun acreditava que esse grupo poderia “dar uma contribuição maior à reforma”, 
mas disse que o relator conhece bem a área. “Ele tomou essa decisão, o que eu apoio”, 

afirmou.  
 
Com a flexibilização adicional na aposentadoria rural, as regras pouco mudarão em 

relação às exigências atuais. Hoje, homens se aposentam com idade mínima de 60 
anos e mulheres com 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Na 

proposta, a única alteração é a idade mínima da mulher, que sobe para 57 anos.  
 
O presidente, no entanto, disse que não é possível estender ainda mais as 

flexibilizações na reforma. Hoje mais cedo, o Broadcast, serviço de notícia sem tempo 
real do Grupo Estado, mostrou que a bancada feminina quer uma idade mínima ainda 

menor para todas as mulheres, embora o presidente Michel Temer tenha aberto mão 
da “espinha dorsal” da reforma ao diminuir a exigência de 65 anos para 62 anos para 
elas.  

 
A bancada feminina quer que o limite caia ainda mais, para 60 anos, mantendo uma 

diferença de cinco anos em relação à idade mínima dos homens. “Não podemos 
mostrar uma competição de titularidade de bondades”, disparou Marun. “Fizemos 
acordo com bancada feminina que traz benefícios significativos e reconhece a 

desigualdade ainda existente.”  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/marun-fui-surpreendido-por-reducao-da-idade-minima-de-trabalhadora-rural/


O presidente da comissão especial disse ainda, ao avaliar os resultados desfavoráveis 
do Placar da Previdência, do Grupo Estado, que “só vão ficar contra a reforma aqueles 
que entendem que o certo é empurrar a Previdência com a barriga”. Ontem, Marun 

projetou que a reforma terá 360 votos favoráveis no plenário da Câmara”. 
 

“Reforma da Previdência vai diminuir desigualdades entre aposentadorias”, 

diz deputado Carlos Marun 

20/04/2017 – Fonte: CNI 
 
Em entrevista à Agência CNI de Notícias, o parlamentar fala do custo da 

reforma para o país, destaca que o déficit da Previdência realmente existe e 
lembra que a mudança vai diminuir as desigualdades entre os beneficiários 

 
 
A proposta de reforma da Previdência Social, que começa a ganhar contornos 

definitivos no Congresso Nacional, reverterá a tendência de o Brasil lidar com as contas 
públicas no vermelho em patamares como se encontram hoje. Além disso, segundo o 

presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), a mudança nas regras ajudará a reduzir as desigualdades do atual 
sistema, em que poucos se aposentam cedo e com benefícios elevados e a maioria 

aposenta por idade, ganhando salário mínimo.  
 

“A aposentadoria pública tem de ser considerada em termos de uma subsistência e 
tem de haver uma diferença pequena entre o maior e o menor benefício pago”, diz 
Marun nesta entrevista à Agência CNI de Notícias. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual será o custo para o país de se fazer a 

reforma da Previdência? 
 
CARLOS MARUN - O dinheiro que é gasto para cobrir o déficit da Previdência não 

chove no país. É oriundo da arrecadação pública e faz falta em outros setores. Ele é 
retirado da saúde, da habitação, da segurança e de outras atividades que também são 

importantes para a população. Se nós continuarmos com um déficit crescente, sendo 
que o crescimento dos gastos públicos está limitado, nós cada vez mais teremos menos 
recursos para investir nesses setores importantes e estaremos partindo para a 

inviabilização do país. 
 

Não aprovar a reforma da Previdência significa reverter a tendência de queda da 
inflação. Significa reverter a tendência de queda dos juros. Significa a continuação de 
uma política de produção de déficits fiscais estratosféricos. Significa a continuação do 

descontrole da dívida pública brasileira e não tem país que tenha, realmente, uma 
possibilidade de futuro com uma condição como esta. Nós precisamos fazer uma 

reforma da Previdência para que o Brasil tenha uma possibilidade de futuro. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Os críticos da reforma afirmam que o déficit da 
Previdência não existe. Afinal, ele existe? 
 

CARLOS MARUN - Essa conversa até quase já deixou de existir. Os debates que nós 
promovemos na comissão comprovaram a existência de um déficit não só robusto, 

bilionário, como crescente. O pior do déficit não é o seu tamanho, é o nível de seu 
crescimento. Não existe hoje quem, de uma forma racional, defenda a continuação 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/entrevista-reforma-da-previdencia-vai-diminuir-desigualdades-entre-aposentadorias-diz-deputado-carlos-marun/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/entrevista-reforma-da-previdencia-vai-diminuir-desigualdades-entre-aposentadorias-diz-deputado-carlos-marun/
http://portaldaindstria.com.br/agenciacni


deste modelo. Mesmo economistas que foram convidados pelo Partido dos 
Trabalhadores para se fazer presentes na nossa comissão concluíram que a reforma 
da Previdência é necessária. É nesse sentido que estamos trabalhando, para que o 

Brasil possa ter futuro. 
 

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - A reforma vai contribuir para reduzir as 
desigualdades que hoje existem entre os beneficiários da Previdência Social? 

 
CARLOS MARUN - A partir do momento que temos aposentadorias de R$ 25 mil, R$ 
30 mil – até acúmulo de aposentadorias milionárias, em alguns casos – nós estamos 

fazendo o Robin Hood às avessas: tirando dos pobres para distribuir para os ricos.  
 

Isso não pode acontecer. A aposentadoria pública tem de ser considerada em termos 
de uma subsistência e tem de haver uma diferença pequena entre o maior e o menor 
benefício pago. Acredito que a aprovação da reforma, que estabelece um teto para o 

pagamento de todas as aposentadorias, vai avançar no sentido da diminuição das 
desigualdades. 

 
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como isso afeta os beneficiários das camadas 
menos favorecidas da população? 

 
CARLOS MARUN – Hoje, 66% dos aposentados recebem um salario mínimo. Os que 

recebem R$ 25 mil, R$ 30 mil é que vão começar a receber o teto de R$ 5,3 mil, por 
parte da previdência pública.  
 

Pode, claro, estabelecer uma previdência privada, cada um faz a sua, para um justo 
complemento de renda. Mas, com essa diminuição, nós teremos mais recursos para 

diminuir o déficit da Previdência e, com isso, investir em políticas públicas necessárias 
para a população, como o Bolsa Família e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), 
que hoje estão sendo prejudicados por terem seus recursos drenados para cobrir o 

déficit da Previdência. 
 

FMI destaca papel de reformas na recuperação econômica do Brasil 

20/04/2017 – Fonte: Exame 
 

Para o fundo, o congelamento dos gastos, em termos reais, ajudará na 
redução do déficit de maneira relativamente rápida 

 
O relatório Monitor Fiscal, lançado hoje (19) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 
destaca o papel da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Gastos Públicos e o 

esforço do governo brasileiro para fazer a reforma da Previdência como fatores 
importantes para a retomada do crescimento econômico no país. 

 
O fundo avalia que o Brasil deve sair de uma recessão que dura dois anos em 2017 e 

deve avançar em suas reformas, cujos objetivos, segundo o documento, são 
reconstruir a credibilidade e a sustentabilidade fiscal do país. 
 

O FMI diz que o congelamento dos gastos, em termos reais, vai ajudar a reduzir o 
déficit de maneira relativamente rápida, ainda que a proporção dívida bruta do 

governo em relação ao Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em 
um país) do país deva continuar a crescer ao menos até 2022, quando representará 
87,8%. 

 
Em 2008, o número era de 61,9%, segundo a instituição, e em 2016, atingiu 78,3%. 

Segundo o relatório, o Brasil voltará a ter superávit primário a partir de 2020. 
 
Nesse ano, o valor será de 0,7%, e deve crescer no ano seguinte, 2021, para 1,1% e 

em 2022 para 1,6%. 

http://exame.abril.com.br/economia/fmi-destaca-papel-de-reformas-na-recuperacao-economica-do-brasil/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/


 
O superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, 
excetuando gastos com pagamento de juros. 

 
Segundo o relatório, os déficits fiscais (diferença negativa entre os rendimentos e as 

despesas públicas em um determinado prazo) nas economias médias e emergentes 
aumentaram pelo quarto ano seguido, de uma média de 0,9% do PIB em 2012 para 

4,8% em 2016, o maior número das últimas duas décadas. 
 
O aumento foi devido ao crescimento lento e à baixa nos preços das commodities 

(mercadorias em estado bruto ou produtos primários comercializados 
internacionalmente, como café, algodão, soja, boi gordo, minério de ferro e cobre), 

aliados a fatores políticos. 
 
Brasil, China e países exportadores de petróleo foram os responsáveis pela maior parte 

do crescimento do déficit entre 2012 e 2016. 
 

Crescimento no Brasil 
A previsão do FMI para o crescimento do Brasil por meio do relatório Panorama 
Econômico Mundial (World Economic Outlook) apresentado ontem (18) para este ano 

é de 0,2%. 
 

A previsão de crescimento para 2018 ficou em 1,7%. 
 
O relatório do FMI mostra que, com a recuperação há muito esperada na indústria e 

no comércio, a projeção de crescimento para a economia mundial aumentou de 3,1% 
em 2016 para 3,5% em 2017 e 3,6% em 2018, maior do que a previsão do último 

relatório de outubro do ano passado. 
 
Meirelles em Washington 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, desembarcou hoje (19) em Washington 
para participar das reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial. 

 
Segundo a agenda oficial divulgada pelo ministério, amanhã (20) pela manhã ele se 
reúne com o representante do Brasil no FMI, Alexandre Tombini, o diretor executivo 

do Banco Mundial, Otaviano Canuto, e, em seguida, tem um encontro bilateral com o 
ministro de Finanças da China, Xiao Jie. 

 
Ao meio-dia, ele participa de um painel organizado pelo Atlantic Council chamado A 
Economia do Brasil e o Futuro da Classe Média e, à tarde, reúne-se com investidores 

e com o ministro das Finanças da Austrália, Mathias Cormann, com o presidente-
executivo do BNP Paribas, Jean Lemierre, e com representantes da agência de 

classificação de risco Moody’s. 
 

À noite, o ministro tem um jantar com os ministros de Finanças e presidentes de Banco 
Central dos países do G-20 (grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo 
mais a União Europeia). 

 
Meirelles tem agenda em Washington até sábado (22). 

 

Governo publica diretrizes de leilão de descontratação de energia 

20/04/2017 – Fonte: Exame 

 
Portaria determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

elabore o edital do leilão e os termos de distrato dos contratos 

 

http://exame.abril.com.br/economia/governo-publica-diretrizes-de-leilao-de-descontratacao-de-energia/


 
 

Energia elétrica: portaria publicada no Diário Oficial da União define que o leilão deverá 
ser realizado até 31 de agosto de 2017 (Dado Galdieri/Bloomberg) 
 

São Paulo – O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quinta-feira diretrizes para 
o inédito leilão de descontratação de projetos de energia elétrica, que tem como 

objetivo permitir o cancelamento sem a aplicação de multa rescisória de projetos de 
geração que enfrentaram problemas nos últimos anos e não saíram do papel. 
 

Portaria publicada no Diário Oficial da União define que o leilão deverá ser realizado 
até 31 de agosto de 2017. 

 
Em entrevista à Reuters na terça-feira, no entanto, o secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Eduardo Azevedo, disse 

que a expectativa do governo é realizar o leilão até julho. 
 

A portaria determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elabore o 
edital do leilão e os termos de distrato dos contratos. 
 

Os vencedores do leilão terão que pagar um prêmio para o governo. 
 

O ministério definiu que o valor do prêmio, em reais, será pago em parcela única. A 
Aneel irá definir, no edital, um valor mínimo de lance por megawatt-hora. 
 

O valor total do prêmio corresponderá ao lance oferecido pela empresa, multiplicado 
pelo montante da energia contratada de um ano, não bissexto, expresso em 

megawatt-hora. 
 

Brasil terá centro de pesquisa em novas energias 

20/04/2017 – Fonte: CIMM 
 

A FAPESP e a BG E&P Brasil, empresa subsidiária do Grupo Shell, financiarão um centro 
de pesquisa em novas energias em São Paulo. 

 
Os parceiros, que mantêm acordo de cooperação desde 2013, anunciaram uma 
chamada de propostas para a instalação do Centro de Pesquisa em Novas Energias, 

com foco no desenvolvimento de pesquisa em quatro divisões: Transportadores de 
alta densidade de energia, Armazenamento avançado de energia, Conversão de 

metano em produtos e Ciência computacional de materiais. 
 
O Centro buscará ter impacto social positivo e sustentável e alcançar um 

reconhecimento mundial por meio de suas pesquisas em novas energias. A visão de 
longo prazo do Centro de Pesquisa inclui contribuir para o desenvolvimento de cursos 

de bacharelado e mestrado, assim como treinamento vocacional para novos 
participantes e funcionários que buscam educação e carreiras em novas energias. 
 

O Centro de Pesquisa em Novas Energias deverá também ter mecanismos eficientes 
para educação e disseminação do conhecimento e para a transferência de tecnologia. 

O prazo para envio de propostas vai de 16 de maio a 9 de junho de 2017. 

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/energia-eletrica
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15483-brasil-tera-centro-de-pesquisa-em-novas-energias


As propostas deverão ser em inglês, uma vez que serão analisadas 
internacionalmente. 
 

A chamada de propostas está publicada em: www.fapesp.br/10896.  
 

Confiança do consumidor cresce 1,4% em abril, diz CNI 

20/04/2017 – Fonte: G1 

 
Em relação a abril do ano passado, o Índice Nacional de Expectativa do 
Consumidor (INEC) subiu 6,1%, a 103,4 pontos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Apesar do avanço, a confiança do consumidor continua abaixo da média histórica 

iniciada em março de 2001, de 108,6 pontos. (Foto: Marcelo Prest/ A Gazeta)  
 

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) subiu 1,4% em abril ante 
março e chegou a 103,4 pontos, após ter recuado no mês passado. Em relação a abril 
de 2016, quando o indicador estava em 97,5 pontos, houve aumento de 6,1%  

 
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (19) pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). O estudo, feito em parceria com o Ibope, ouviu 2.002 pessoas em 
143 cidades, entre 7 e 11 de abril.  
 

Apesar do avanço, a confiança do consumidor continua abaixo da média histórica 
iniciada em março de 2001, de 108,6 pontos.  

 
A melhora do INEC em abril é resultado das perspectivas de queda da inflação e de 
melhoria do emprego, renda pessoal e endividamento para os próximos seis meses.  

O índice de expectativas para a inflação, por exemplo, cresceu 5,8% em relação a 
março e 9,3% ante abril do ano passado. Quanto mais alto o indicador, maior o 

percentual de respostas positivas, ou seja, mais pessoas esperam queda generalizada 
dos preços.  
 

Já a expectativa desemprego cresceu 2% ante março e 6,8%. A lógica é a mesma da 
inflação: quanto maior o índice, maior a quantidade de entrevistados que apostam na 

queda do desemprego.  
 

A previsão para renda pessoal subiu 1,1%, para endividamento cresceu 3,3% e para 
situação financeira avançou 0,9% em abril frente ao mês anterior.  
 

O índice de compra de bens de maior valor, como eletrodomésticos e móveis foi o 
único que teve retração neste mês. Em comparação com março, o recuo foi de 1,7% 

e, em 12 meses, de 2,1%.  
 

Artigo: Imposto sindical torna os sindicatos irrelevantes 

20/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Existe uma forma simples de arruinar uma empresa: dê a ela garantia de lucros e 
clientes para sempre.  
 

http://www.fapesp.br/10896
http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-cresce-14-em-abril-diz-cni.ghtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-narloch/2017/04/1876863-imposto-sindical-torna-os-sindicatos-irrelevantes.shtml


Imagine, por exemplo, que governos do mundo todo obrigassem os cidadãos a dar 
parte do salário para a Apple, a despeito da quantidade e da qualidade dos iPhones 
vendidos. Todo o mês, trabalhadores teriam que destinar até 27,5% do salário para a 

empresa. Ou, para ser mais generoso, digamos que eles fossem obrigados a dar um 
dia do salário por ano para a Apple.  

 
Não é difícil imaginar que a empresa deixaria de inovar, encantar os clientes ou de 

produzir 25 milhões de telefones por mês. Em pouco tempo, o CEO da Apple teria que 
explicar os atrasos no fornecimento e a queda na qualidade. "Faremos um corujão da 
telefonia e esperamos zerar a fila de aparelhos até 2025", prometeria ele com certo 

otimismo.  
 

O fato de haver dinheiro garantido independente da qualidade do serviço ajuda a 
explicar a ineficiência dos governos e também a irrelevância dos sindicatos no Brasil.  
Desde que Getúlio Vargas traduziu a "Carta del Lavoro" de Mussolini e criou a CLT, 

sindicatos não enfrentam concorrência. Apenas uma organização é reconhecida por 
localidade. Pior ainda, não precisam correr atrás de associados, pois ganham R$ 3,5 

bilhões por ano com a contribuição obrigatória.  
 
Sindicalistas dizem que o fim do imposto sindical fragiliza o mundo do trabalho. É o 

contrário. O imposto sindical é uma maldição travestida de benção. Parece ajudar, 
mas é a causa da irrelevância e da corrupção das organizações.  

 
Para mamar sua dose do imposto sindical, quase 16 mil sindicatos existem no país 
(contra 168 do Reino Unido e 91 da Argentina). A maioria deles não passa de um CNPJ 

e um endereço com uma escrivaninha. São Paulo tem até mesmo um sindicato dos 
trabalhadores de sindicatos, o Sindossind.  

 
Como em qualquer monopólio estabelecido pela lei, a preguiça impera. Sobra aos 
sindicatos a função cartorial da rescisão de contrato. Sem precisar se preocupar com 

os associados, os sindicalistas se preocupam com si próprios, transformando as 
entidades em braços de partidos.  

 
Um grupo ligado ao PT está há três décadas na direção do Sindicato dos Médicos do 
Estado de São Paulo.  

 
Uma chapa concorrente, contrária ao imposto sindical, precisou acionar a Justiça até 

mesmo para conseguir se inscrever na eleição e obter a lista de associados. A eleição 
foi suspensa e os diretores, impedidos de divulgar seu resultado. Há pelo menos 4.000 
ações como essa nos tribunais do país.  

 
Pior ainda, como mostraram as delações da Lava Jato semana passada, sindicalistas 

cobram propina das empresas para não fazer greves. É assim chegamos ao ápice da 
maluquice, ao absurdo a la Ionesco criado pelo imposto sindical. Sem precisar prestar 

contas aos associados, sindicatos de trabalhadores lucram defendendo patrões.  
 
(Leandro Narloch - Jornalista, mestre em filosofia e autor do "Guia Politicamente 

Incorreto da História do Brasil"). 
 

BC divulga nota sobre avaliação do Brasil pelo Comitê de Estabilidade 
Financeira 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR  

 
O Banco Central publicou na tarde desta quarta-feira, 19, nota em que registra a 

avaliação positiva do País pelo Comitê de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em 
inglês), ligado ao Banco de Compensações Internacionais (BIS). Mais cedo, o FSB 
havia publicado relatório em que indica progressos no campo da estabilidade financeira 

no Brasil.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-narloch
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-divulga-nota-sobre-avaliacao-do-brasil-pelo-comite-de-estabilidade-financeira/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bc-divulga-nota-sobre-avaliacao-do-brasil-pelo-comite-de-estabilidade-financeira/


 
O BC destacou o fato de o FSB ter citado, em seu documento, fatores que contribuem 
para a “efetividade do sistema de registro de transações financeiras e de 

monitoramento do risco sistêmico”. Entre eles, estão: requerimentos abrangentes 
para registro de dados nas centrais de registro (TR); registro obrigatório da 

identificação de cada contraparte nas transações financeiras; acesso direto aos dados 
pelo BC e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e boa cooperação entre as 

autoridades.  
 
O relatório do FSB é resultado do processo denominado “FSB Peer Review of Brazil”.  

 
Realizado a cada cinco anos, o Peer Review busca verificar o nível de implementação 

e de efetividade de padrões e políticas de regulação e de supervisão acordados pelos 
países-membros do G-20, grupo formado pelas 20 maiores economias globais. A 
equipe do Peer Review é composta por representantes do próprio FSB e por 

profissionais dos bancos centrais e das entidades de supervisão dos países que 
integram o G-20. 

 

Curitiba registra terceira menor inflação em abril, segundo IPCA 

20/04/2017 – Fonte: Bem Paraná  

 

  
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve variação 
de 0,21% em abril e ficou acima da taxa de 0,15% de março em 0,06 ponto 
percentual (p.p.). Desde 2006, quando o índice ficou em 0,17%, não há registro de 

índice mais baixo para os meses de abril. 
 

Com isto o resultado no ano foi para 1,22%, bem abaixo do que os 3,32% referentes 
ao mesmo período do ano anterior. 

 
Em relação aos últimos doze meses, o índice desceu para 4,41%, abaixo dos 4,73% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, constituindo-se na menor 

variação acumulada em períodos de 12 meses desde janeiro de 2010 (4,31%). Em 
abril de 2016, a taxa foi 0,51%. O Paraná teve a terceira menor variação de preços, 

com 0,06% em abril. 
 

Região 

Peso 

Regional 
(%) 

Variação Mensal (%) Variação Acumulada (%) 

Janeiro Fevereiro Trimestre 12 meses 

Recife 5,05 0,06 0,53 1,48 5,17 

Rio de Janeiro 12,46 0,20 0,51 1,95 5,14 

Brasília 3,46 -0,08 0,42 1,24 4,57 

Goiânia 4,44 -0,17 0,39 0,43 2,75 

Porto Alegre 8,40 0,08 0,35 1,01 4,05 

São Paulo 31,68 0,27 0,17 1,08 4,40 

Salvador 7,35 -0,07 0,11 1,52 4,84 

Fortaleza 3,49 0,57 0,07 1,88 6,32 

Curitiba 7,79 0,37 0,06 0,96 2,99 

http://www.bemparana.com.br/noticia/498813/curitiba-registra-terceira-menor-inflacao-em-abril-segundo-ipca


Região 

Peso 

Regional 
(%) 

Variação Mensal (%) Variação Acumulada (%) 

Janeiro Fevereiro Trimestre 12 meses 

Belém 4,65 0,15 -0,03 0,94 4,26 

Belo Horizonte 11,23 -0,07 -0,07 1,00 4,45 

Brasil 100,00 0,15 0,21 1,22 4,41 

No mês, os grupos Alimentação e Bebidas, com 0,31% de variação e impacto de 0,08 
p.p., aliado a Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,91% e 0,10 p.p., que, juntos, somam 
0,18 p.p., foram os principais responsáveis pelo resultado do IPCA-15. A tabela a 

seguir mostra os resultados de todos os grupos de produtos e serviços pesquisados. 
 

Nos alimentos (0,31%), o tomate, 30,79% mais caro, se destaca na liderança no 
ranking dos maiores impactos no índice. Além dele, outros produtos passaram a custar 
mais de março para abril, a exemplo da batata-inglesa (11,63%), dos ovos (5,50%) 

e do leite longa vida (1,49%). 
 

Em Saúde e Cuidados Pessoais (0,91%), grupo que mostrou a mais elevada variação, 
os remédios sobressaem com alta de 0,86%, refletindo parte do reajuste anual, que 
passou a valer a partir de 31 de março, variando entre 1,36% e 4,76%, conforme o 

tipo do medicamento. Plano de saúde (1,07%), artigos de higiene pessoal (0,92%) e 
serviços médicos e dentários (0,89%) também exerceram influência sobre o resultado. 

 
No grupo Habitação (0,39%) o botijão de gás ficou 3,16% mais caro, enquanto as 
contas de energia elétrica (0,00%) não mostraram variação em relação ao mês 

anterior. Isto porque, apesar do reflexo de parte do desconto referente ao Encargo de 
Energia de Reserva – EER, as contas de energia refletiram, também, a introdução das 

bandeiras amarela e vermelha, em vigor a partir de primeiro de março e primeiro de 
abril, respectivamente. Além disso, junto com movimentos nas parcelas referentes ao 

PIS/COFINS em todas as regiões pesquisadas, foi apropriada parte de reajuste 
ocorrido nas tarifas de uma das concessionárias do Rio de Janeiro e redução em outra. 
 

Entre os demais grupos destacam-se as quedas registradas nos Artigos de Residência 
(-0,43%) e Transportes (-0,44%). Em relação ao grupo Transportes (-0,44%), apesar 

da alta de 15,32% nas passagens aéreas, o resultado foi influenciado pela queda nos 
preços dos combustíveis (-2,77%), sendo que o litro da gasolina ficou 2,24% mais 
barato e o litro do etanol atingiu queda de 5,48%. 

 
Para o cálculo do IPCA-15 os preços foram coletados no período de 15 de março a 12 

de abril de 2017 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de fevereiro 
a 14 de março de 2017 (base).  
 

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange 
as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São 

Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A metodologia 
utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na 
abrangência geográfica. 

 

Meirelles diz que PIB deve crescer 3% em 2018 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil “deve crescer 3%” em 2018, porque a base de comparação é muito baixa, 
dada a previsão dele de que o País deve avançar 0,5% em 2017. Além disso, Meirelles 

apontou que o processo de retomada da expansão da atividade pode permitir um 
aumento da contratação de mão de obra, o que colaborará para gerar emprego e 
renda.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/meirelles-diz-que-pib-deve-crescer-3-em-2018/


“O PIB de 2018 começará a um ritmo de 3% em termos anualizados. Isto porque o 
Brasil no quarto trimestre deste ano, na margem, deve avançar perto de 3% numa 
base anualizada”, ponderou Meirelles. O ministro ressaltou que o PIB no quarto 

trimestre de 2017, ante o mesmo período de 2016, deve subir ao redor de 2,7%.  
 

O PIB deve crescer aproximadamente 0,7% no primeiro trimestre deste ano ante o 
quarto trimestre de 2016. O ministro fez os comentários em entrevista coletiva para 

jornalistas brasileiros no dia de sua chegada à capital dos Estados Unidos para 
participar da reunião da Primavera do Fundo Monetário Internacional.  
 

Previdência  
Meirelles destacou que a reforma atual da Previdência como apresentada hoje significa 

75% do benefício fiscal projetado na primeira proposta enviada ao Congresso de forma 
acumulada para 10 anos. E para 30 anos representará 72%. De acordo com o ministro, 
são cálculos preliminares do Ministério da Fazenda, sujeitos a revisão.  

 
Para Meirelles, o relatório apresentado pelo relator da reforma da Previdência Social 

na Câmara dos Deputados, Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), “não coloca em risco o 
equilíbrio das contas públicas”.  
 

“É normal que o Congresso faça alterações. O importante é que sugestões ocorram 
nesta fase. Por enquanto, há mudanças e o benefício fiscal não é aquele da proposta 

original, mas é natural que seja assim. Não esperávamos aprovação de 100% de nossa 
proposta de reforma.”  
 

O ministro afirmou que é inegociável a idade mínima para homens em 65 anos e de 
62 anos para mulheres na proposta da reforma da Previdência Social do governo.  

 
“Estamos mais ou menos no limite de mudanças sem alterar equilíbrio fiscal no futuro”, 
comentou. “As regras de transição estão bem balanceadas. No caso das mulheres, o 

início da transição é de 53 anos.” 
 

Juros prejudicam compra de bens duráveis, diz CNC 

20/04/2017 – Fonte: Tribuna PR  
 

Os juros ainda elevados ao consumidor prejudicaram o ímpeto de compra de bens de 
consumo duráveis na passagem de março para abril, mas a tendência é de recuperação 

gradual, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).  
 

“A taxa de juros ainda está muito alta, e o endividamento das famílias permanece 
elevado, o que dificulta a compra desse tipo de bens”, explicou Juliana Serapio, 

assessora econômica da CNC.  
 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) recuou 0,5% em abril ante março, 
marcando 77,8 pontos em uma escala de 0 a 200. Na comparação com abril do ano 
passado, entretanto, houve um aumento de 6,2%, a segunda variação positiva 

consecutiva.  
 

O mesmo movimento ocorreu no componente da pesquisa que mede o momento para 
a compra de bens duráveis, que registrou 50,8 pontos em abril, uma queda de 3,8% 
em relação a março, embora tenha mostrado aumento de 14,1% ante igual período 

de 2016.  
 

“A tendência é de recuperação, mas muito gradual, muito leve. Há uma pequena 
retomada na intenção de consumo, mas que só vai ser perceptível mesmo com a 
recuperação da geração de vagas no mercado de trabalho”, avaliou Juliana.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juros-prejudicam-compra-de-bens-duraveis-diz-cnc/


Na comparação com igual período do ano passado, a confiança das famílias mantém 
uma trajetória positiva, puxada principalmente pela melhora das expectativas. “O 
resultado está em linha com os outros índices de confiança de outras instituições, 

como a Fundação Getulio Vargas, por exemplo”, defendeu a economista.  
 

Segundo ela, a sensação de arrefecimento da inflação já é percebida pelo consumidor, 
ao mesmo tempo em que a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) ajuda a melhorar o ímpeto de compras.  
 
“A perspectiva de receber esse dinheiro já anima quem quer comprar. Embora algumas 

pesquisas mostrem que a maioria planeje usar esse recurso do FGTS para quitar 
dívidas, essa redução no endividamento já desafoga o orçamento das famílias”, 

justificou Juliana. 
 

Brasil voltará a ter superavit em 2020 se cumprir teto e reformas, diz FMI 

20/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 
O FMI (Fundo Monetário Internacional) afirma, em novo relatório divulgado nesta 

quarta (19), que a aprovação da PEC que limita os gastos públicos nos próximos 20 
anos e a possível concretização de reformas, como a da Previdência, devem ajudar a 

reduzir o deficit primário do Brasil nos próximos anos.  
 
A previsão do FMI, no entanto, é que o país só volte a ter superavit primário em 2020, 

quando alcançará um resultado positivo relativo a 0,7% do PIB (produto interno 
bruto).  

 
Neste ano, o deficit previsto é de 2,3% do PIB (contra 2,5% em 2016). A redução 

gradual passará por deficits de 1,1% do PIB em 2018 e 0,2% em 2019. Para 2022, a 
previsão é de superavit de 1,6% do PIB.  
 

"A emenda constitucional adotada no fim de 2016, que estabelece um teto para os 
gastos federais em termos reais para as próximas duas décadas, deve ser 

complementada por uma reforma de seguridade social, que as autoridades 
apresentaram ao Congresso e planejam adotar neste ano", diz o documento "Monitor 
Fiscal".  

 
"No médio prazo, o congelamento de gastos em termos reais vai ajudar a reduzir o 

deficit num ritmo relativamente rápido, apesar de que a dívida pública deve continuar 
a subir por muitos anos."  
 

O relatório prevê, inclusive, que a dívida bruta do país seguirá crescendo todos os anos 
até 2022, quando atingirá 87,8% do PIB. Em 2017, ela chegará a 81,2% –aumento 

menos expressivo que nos dois últimos anos, mas mesmo assim, um índice superior 
ao de 2016, de 78,3% do PIB.  
 

Apesar de o novo relatório prever um aumento constante, a dívida bruta prevista agora 
é menor que a do último levantamento, divulgado em outubro. Na época, a previsão 

era de uma dívida de 93,6% em 2021 –agora, é de 86,4%.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1876847-brasil-voltara-a-ter-superavit-em-2020-se-cumprir-teto-e-reformas-diz-fmi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/


As estimativas do governo brasileiro apresentadas nesta semana são mais otimistas: 
uma dívida de 76,9% do PIB em 2019 (no relatório do FMI, o índice previsto é 83,1%), 
e até mesmo uma redução em 2020, para 77,7% do PIB (contra 84% previstos pelo 

FMI).  
 

Os dados constam no anexo ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 
apresentado na última segunda (17) pelo governo ao Congresso.  

 

Acidente paralisa embarques de minério de ferro da CSN no Rio de Janeiro 

20/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil  

 
O carregamento de minério de ferro no terminal da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) em Itaguaí, litoral do Rio de Janeiro, foi interrompido após um acidente no 
sábado, disseram nesta quarta-feira duas fontes do mercado e a autoridade portuária 
estadual. 

 
A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, atrás 

da gigante Vale. 
 
"O terminal marítimo da CSN em Itaguaí... está mesmo com atividades de embarque 

e desembarque paradas. A paralisação é de uma área arrendada e a responsável pelas 
providências é a CSN", disse a Companhia Docas do Rio de Janeiro, em nota à Reuters. 

A CSN confirmou a ocorrência de um acidente no sábado, com dois funcionários feridos 
sem gravidade que já retornaram ao trabalho, mas não informou a situação 
operacional do terminal. 

 
O analista Leonardo Correa, do BTG Pactual, afirmou em nota a clientes que ainda é 

prematuro estimar os impactos da paralisação sobre os resultados da CSN, mas 
lembrou que a área de minério de ferro é responsável por mais de 50 por cento da 
geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) da companhia. 
 

"Apenas como um referencial de sensibilidade preliminar, assumindo um mês de perda 
nos volumes de minério de ferro, o Ebitda da companhia seria impactado 
negativamente em cerca de 200 milhões de reais", escreveu o analista. Ele 

acrescentou o porto da CSN é responsável por cerca de 10 por cento das exportações 
de minério de ferro do Brasil e por 3,1 por cento das importações da commodity pela 

China. 
 
As ações da CSN encerraram em queda de 2,9 por cento nesta quarta-feira, enquanto 

o Ibovespa teve recuo de 1,2 por cento. A rival Usiminas fechou em estabilidade e a 
Gerdau teve queda de 0,75 por cento. 

 
As fontes disseram à Reuters que houve um problema num equipamento de transporte 

de minério no terminal. 
A CSN produziu 27,9 milhões de toneladas de minério de ferro em 2015, segundo o 
balanço mais recente da companhia. 

 
O terminal em Itaguaí tem capacidade de exportação superior a 42 milhões de 

toneladas de minério de ferro anualmente, segundo informações da companhia. 
 
As escalas de navios e dados de rastreamento de embarcações em tempo real do 

Thomson Reuters Eikon mostram que há um navio da Tata Steel esperando para 
concluir o carregamento no terminal, com destino o Reino Unido. 

 
Um segundo navio de minério de ferro, da JFE Steel está ancorado na região do porto 
desde a última quinta-feira, aguardando para carregar rumo ao Japão. 

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17L2ZE-OBRBS?sp=true


"Isso gera um prejuízo por conta da não operação", disse o vice-presidente do 
Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minérios do Rio de Janeiro, 
Marcelo da Silva Lima, que soube do acidente e da paralisação no terminal da CSN. 

 
Uma fonte do mercado de frete na Europa disse à Reuters que 4 ou 5 navios da 

categoria capesize estão sendo reofertados, em busca de outros contratantes, devido 
à impossibilidade de carregar no terminal da CSN. 

 
A CSN não pode informar de imediato a previsão de retomada das atividades no 
terminal. 

 

Produção de minério da Vale cresce 11,2% no 1º tri para 86,2 mi t 

20/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil  
 
 A produção de minério de ferro da mineradora brasileira Vale entre janeiro e março 

foi recorde para um primeiro trimestre, com alta de 11,2 por cento ante o mesmo 
período do ano passado, para 86,2 milhões de toneladas, informou a companhia nesta 

quinta-feira. 
 
A mineradora, maior produtora global de minério de ferro, atribuiu o avanço à 

aceleração das atividades na mina S11D, em Canaã dos Carajás, Pará, que entrou em 
operação comercial neste ano, e no projeto Itabiritos, no Sistema Sudeste. 

 

Governo pretende simplificar o PIS/Cofins 

20/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 
No governo federal há uma certeza: com ou sem reforma tributária, haverá 

mudanças nos regimes do PIS e da Cofins. De acordo com o assessor especial 
da Presidência da República, Gastão Alves de Toledo, a ideia, nesse primeiro 
momento, é uniformizar o regime, tornando as contribuições não cumulativas 

a todos os segmentos. 
 

A mudança deve ser apresentada em breve por meio de uma medida provisória. Esse 
texto está sendo elaborado pela Receita Federal e, depois de enviado à Presidência, 
ainda passará por uma análise da equipe econômica. 

 
Segundo Gastão, no entanto, dois pontos importantes estão sendo levados em 

consideração: permissão para todas as deduções dos insumos pelas empresas – sem 
restrição – e ainda a possibilidade de o prestador de serviços optar por permanecer 
na situação atual em que se encontra (nesse caso, em outro regime, o cumulativo), 

mas com uma alíquota única. 
 

Em qualquer uma das hipóteses, de acordo com as informações do assessor especial 
do presidente Michel Temer, haverá reajuste. O argumento é que a União precisa 

compensar as perdas geradas com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
retirou o ICMS da base de cálculo das contribuições. 
 

“Não há a intenção de aumentar a arrecadação, mas apenas mantê-la”, afirmou 
Gastão ao participar de uma reunião do Conselho de Direito da Federação do Comércio 

de São Paulo (FecomercioSP). 
 
Gastão disse ainda que estão sendo realizados estudos fora do âmbito da Receita 

Federal para assegurar que a alíquota ajustada garantirá exatamente os valores 
perdidos com a retirada do ICMS. 

 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN17M19X-OBRTP
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/governo-pretende-simplificar-o-piscofins/


Atualmente existem duas sistemáticas para os cálculos do PIS e da Cofins: o não 
cumulativo, que se tornaria o único, e o cumulativo, que passaria a existir somente 
para os que optassem em continuar nele. 

 
O não cumulativo, hoje, é seguido pelas empresas que apuram pelo lucro real (com 

exceção às instituições financeiras, cooperativas de crédito e planos de saúde). Esse 
regime permite que as empresas descontem certos gastos que tiveram para produzir 

os seus produtos. E, por permitir a compensação, as alíquotas são maiores: 
geralmente 9,25% (somadas as duas contribuições). 
 

Já o regime cumulativo não permite a compensação. As alíquotas, nesse caso, não 
passam de 4,65%. É seguido especialmente pelas empresas que apuram pelo lucro 

presumido e optantes do Simples. 
 
Advogados aguardam com cautela as mudanças no PIS e na Cofins. Especialmente 

porque quando o regime não cumulativo foi criado, no ano de 2002, as alíquotas 
aumentaram muito – de cerca de 3% para mais de 9% – com o pretexto da 

compensação de créditos O que se viu na prática, no entanto, foram inúmeras 
discussões judiciais sobre as despesas que poderiam ser tomadas como crédito. 
 

“Essa experiência foi muito negativa. A lei não trouxe a definição do conceito de 
insumo e isso gerou um contencioso gigantesco”, diz o advogado Sandro Machado dos 

Reis, do escritório Bichara. 
 
O tributarista do Demarest Advogados, Marcelo Annunziata, cita como exemplo os 

gastos das empresas do não cumulativo com frete. A legislação não prevê o 
abatimento de despesas com deslocamento da fábrica para o centro de distribuição.  

 
Valida apenas crédito para fretes ao vendedor dos produtos. O advogado teme que, 
com a mudança, o governo fixe mais uma vez “uma alíquota agressiva e sem a 

permissão de tomada de todos os créditos”. 
 

IPCA-15 sobe 0,21% em abril e acumula avanço de 4,41% em 12 meses, diz 

IBGE 

20/04/2017 – Fonte: Reuters Brasil  

 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia 

da inflação oficial, subiu 0,21 por cento em abril, sobre alta de 0,15 por cento no mês 
anterior, acumulando em 12 meses avanço de 4,41 por cento, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa da Reuters com economistas 

estimava alta de 0,27 por cento em abril. 
 

Cade nega pedido da CSN para maior atuação na Usiminas 

20/04/2017 – Fonte: Exame 

 
A CSN tinha pedido ao Cade autorização para participar, indicar candidatos 
aos conselhos e votar em assembleia da Usiminas 

 

 

 
 

 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) indeferiu pedido da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para desempenhar maior papel como acionista 

da Usiminas, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quarta-feira pela 
siderúrgica mineira. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17M1EJ-OBRBS
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17M1EJ-OBRBS
http://exame.abril.com.br/negocios/cade-nega-pedido-da-csn-para-maior-atuacao-na-usiminas/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/csn/


A CSN havia pedido ao Cade que flexibilizasse o Termo de Compromisso de 
Desempenho, segundo o qual a empresa ficava impedida de participar, indicar 
candidatos aos conselhos de administração e fiscal da Usiminas, além de votar em 

assembleia geral ordinária convocada para 27 de abril. 
 

A CSN detém 15 por cento das ações ordinárias e 19 por cento das preferenciais da 
Usiminas. Os papéis PNA da Usiminas recuaram 38 por cento em dois meses, enquanto 

as ações ordinárias da CSN despencaram 76 por cento. 
 

BNDES e Finep vão financiar R$502 mi em projetos em pesquisa na área 
mineral 

20/04/2017 – Fonte: CIMM  

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) vão financiar 502 milhões de reais para projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de mineração e transformação mineral, 
no âmbito de sua iniciativa Inova Mineral, informou o banco em uma nota nesta 

quarta-feira (19). 
 
Lançado no ano passado, o Inova Mineral tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento de novas tecnologias no setor de mineração e transformação 
mineral. Em sua primeira seleção, a iniciativa aprovou 24 planos de negócios --dos 41 

inscritos entre setembro e novembro-- que somam investimentos totais de 737 
milhões de reais. 
 

O BNDES destacou que o maior número de projetos aprovados é voltado para a 
mitigação de riscos e impactos ambientais da atividade de mineração, como o 

aperfeiçoamento de sistemas de sensores inteligentes para o monitoramento de 
barragens. No total foram dez planos com esse objetivo e um total de pouco mais de 
200 milhões de reais em investimentos. 

 
Segundo o banco, o maior volume de investimentos, pouco mais de 400 milhões, irá 

para cinco planos de negócios com foco em materiais de alto desempenho, incluindo 
os minerais chamados "portadores de futuro". 
 

"Um exemplo é o projeto de uma plataforma tecnológica de grafeno, forma super-
resistente do carbono com aplicações em diferentes segmentos industriais e que tem 

sido considerada uma das principais matérias-primas de tecnologias do futuro", disse 
o BNDES. 
 

Com um orçamento total de quase 1,2 bilhão de reais, o Inova Mineral fará uma 
segunda seleção de planos de negócios, como previsto. As propostas serão recebidas 

entre 15 de maio e 14 de julho. O resultado deverá ser divulgado no final de outubro. 
 

Cerca de 350 operários da GM podem perder o emprego 

20/04/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC 
 

  
 

 
 
 

 
 

Acabou ontem o acordo de lay-off, que é a suspensão temporária do contrato de 
trabalho, entre a GM (General Motors) de São Caetano e um grupo de 
aproximadamente 750 trabalhadores. Os operários foram informados ontem por meio 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15482-bndes-e-finep-vao-financiar-r502-mi-em-projetos-em-pesquisa-na-area-mineral
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15482-bndes-e-finep-vao-financiar-r502-mi-em-projetos-em-pesquisa-na-area-mineral
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2627870/cerca-de-350-operarios-da-gm-podem-perder-o-emprego


de telegrama. No entanto, podem ser demitidos cerca de 350 profissionais, já que 400 
possuem estabilidade. 
 

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, 
Francisco Nunes, a montadora norte-americana enviou três tipos de carta: uma 

avisando sobre a rescisão do contrato de trabalho, outra informando a reintegração à 
fábrica e, uma terceira, os colocando em licença-remunerada por tempo 

indeterminado. 
 
O sindicalista, porém, não soube precisar quantos estão em cada grupo, disse apenas 

que em torno de 400 sequelados seguirão afastados. “Nós ainda não nos reunimos 
com os dirigentes da empresa para discutir a situação. Só fomos informados de que, 

infelizmente, eles decidiram não renovar o lay-off.” 
 
A última prorrogação da suspensão do contrato de trabalho foi no dia 8 de fevereiro. 

Nunes informou que haverá assembleia para tratar do assunto em frente ao portão 4 
da fábrica na terça-feira às 6h. 

 
Em relação aos empregados que voltarão à ativa, o sindicalista informou que algumas 
pessoas poderão ser desligadas para dar lugar a esses operários que voltaram do lay-

off. Até o momento, entretanto, Nunes disse que ninguém recebeu esse tipo de 
comunicado. 

 
No telegrama enviado aos trabalhadores que foram desligados, ao qual o Diário teve 
acesso, a companhia informa que apesar de várias medidas adotadas pela empresa 

para superar a crise, o mercado não reagiu. Segundo José Sipriano, 47 anos, agora 
ex-trabalhador do cockpit da linha de montagem, tanto o sindicato quanto a empresa 

não avisaram os funcionários sobre a não renovação do vínculo.  
 
“Não falaram nada, nós fomos pegos de surpresa, isso é um absurdo”. Sipriano, que 

recebeu o comunicado de dispensa, garante que vai recorrer da decisão porque faz 
parte do grupo de trabalhadores que possuem estabilidade. “Se nada for resolvido 

logo, vou entrar com ação judicial contra a GM.” 
 
Outra queixa apresentada pelos profissionais suspensos é a de que a montadora não 

realizou o rodízio prometido entre eles, e muitos que estão em casa desde novembro 
de 2014, como Sipriano.  

 
“A empresa nos prometeu pagamento integral, mas a gente só recebia cerca de 60% 
ou 65% do valor. Também não houve rodízio”, complementa Sipriano. Isso ocorreu 

porque a contrapartida do Ministério do Trabalho, de complementar o salário, vale 
apenas para o afastamento de grupos diferentes. No caso, como os mesmos ficaram 

de fora, apenas nos primeiros seis meses tiveram os recursos do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador). 

 
VENDAS - De acordo com o último levantamento da Fenabrave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores), a GM segue na liderança, com 17,8% do 

mercado, seguida pela Fiat, com 13,6% de participação. Para se ter ideia, o Ônix teve 
40.624 unidades comercializadas no primeiro trimestre deste ano. 

 
Atualmente, são confeccionados em São Caetano os modelos Cobalt, Spin, Montana e 
Ônix Joy. Ao mesmo tempo, a montagem do Cruze, que era feita na região, foi 

transferida para Rosário, na Argentina, onde a montadora também possui unidade. 
Procurada pela equipe do Diário, a empresa não quis se manifestar sobre esse caso.  

 
 
 

 



GM paralisa operações na Venezuela após confisco de ativos pelo governo 

20/04/2017 – Fonte: G1 
 

Segundo a empresa, "autoridades públicas" tomaram fábrica e retiraram 
carros de suas instalações.  

 

A CSN detém 15% das ações ordinárias e 19% das preferenciais da Usiminas.  

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) indeferiu pedido da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para desempenhar maior papel como acionista 

da Usiminas, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quarta-feira (20) 
pela siderúrgica mineira.  
 

A CSN havia pedido ao Cade que flexibilizasse o Termo de Compromisso de 
Desempenho, segundo o qual a empresa ficava impedida de participar, indicar 

candidatos aos conselhos de administração e fiscal da Usiminas, além de votar em 
assembleia geral ordinária convocada para 27 de abril.  
 

A CSN detém 15% das ações ordinárias e 19% das preferenciais da Usiminas. Os 
papéis PNA da Usiminas recuaram 38% em dois meses, enquanto as ações ordinárias 

da CSN despencaram 76%.  
 

A General Motors anunciou na quarta-feira (19) a paralisação de suas operações na 
Venezuela depois que autoridades do país confiscaram uma unidade da montadora no 
centro industrial de Valencia, e prometeu "tomar todas as ações legais" para defender 

seus direitos.  
 

A decisão foi tomada em meio a uma crise econômica cada vez mais grave na 
Venezuela, que já afetou diversas empresas norte-americanas presentes no país.  
 

"Ontem a fábrica da GMV (General Motors Venezolana) foi inesperadamente tomada 
pelas autoridades públicas, impedindo as operações normais. Além disso, outros ativos 

da companhia, como veículos, foram retirados ilegalmente de suas instalações", disse 
a GMV, unidade da GM, em um comunicado enviado por email.  
 

A indústria automobilística venezuelana sofre com a falta de matéria-prima devido a 
complexos controles monetários e uma produção local estancada, e muitas fábricas 

apenas podem manufaturar.  
 

Fiat, GM e Ford: propaganda enganosa com apelo sustentável 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Fiat, General Motors e Ford foram advertidas pelo Conar, Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária por divulgar informações enganosas sobre seus 
produtos. A acusação veio da Proteste, Associação de Consumidores, que apontou que 

as empresas faziam marketing com promessas de sustentabilidade e meio ambiente 
que seus produtos, na verdade, não entregavam.  

 
A prática é conhecida como greenwashing. Como penalidade, as montadoras 
precisarão alterar suas campanhas publicitárias.  

 
No caso da Fiat o problema estava no Pneu Superverde, que prometia tecnologia 

sustentável capaz de garantir baixo consumo de combustível e alta durabilidade, o que 
supostamente contribuiria para a preservação do meio ambiente.  
 

Segundo a Proteste, no entanto, ainda que o pneu ofereça os benefícios citados, outros 
fatores como produção, uso e descarte do componente derrubam facilmente a 
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promessa ”verde” do produto. O Conar determina que as informações ambientais 
divulgadas nas propagandas sejam precisas.  
 

A denúncia contra a General Motors foi motivada pelo nome Chevrolet Eco dado a 
alguns motores e transmissões oferecidos pela marca. A fabricante argumentou que o 

nome vinha de econômico, não de ecológico. A justificativa não foi aceita 
principalmente porque o anúncio citava melhoria nas emissões de poluentes. Segundo 

a Proteste, esta associação poderia levar o consumidor a pensar que o produto tinha 
apelo sustentável.  
 

Já o papelão publicitário da Ford foi causado pela divulgação do Ford Fusion equipado 
com motor Ecoboost, que insinua que o carro oferece o melhor equilíbrio entre 

potência e economia, com baixa emissão de CO2.  
 
Enquanto as promessas são de baixo consumo, a realidade é que o modelo vai mal no 

Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, com nota D na comparação com outros 
veículos da categoria. Com isso, o Fusion Ecoboost sequer tem o selo Conpet, que 

sinaliza ao consumidor os produtos com melhor eficiência energética. 
 

Total Lubrificantes investe R$ 10 milhões no País 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Total Lubrificantes do Brasil finalizou investimentos de cerca de R$ 10 milhões em 

melhorias na sua fábrica de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O valor 
aplicado desde o ano passado foi destinado à modernização de parte dos equipamentos 

e da infraestrutura da empresa, para ampliar a capacidade de produção da unidade.  
 
“Sempre investimos no País e vamos continuar investindo, pois acreditamos no Brasil 

e não poupamos esforços para alinhar o nosso parque industrial com as mais recentes 
tecnologias e com as necessidades do mercado. É em momentos de crise que 

precisamos aproveitar as oportunidades para crescer”, garante o diretor-geral da Total 
Lubrificantes, Olivier Bellion.  
 

Desde 2015, a companhia investiu na substituição dos tanques compartimentados 
utilizados na fabricação de óleos lubrificantes, que armazenam 140 mil litros cada. Foi 

incorporado aos equipamentos um sistema integrado de dosagem automática, que 
possibilita a produção diretamente na mistura, com maior agilidade. A fábrica conta 

hoje com 34 tanques que têm capacidade total de 3,5 milhões de litros – antes disso 
eram 23 que, somados, comportavam 2,9 milhões de litros.  
 

O setor de envase ganhou uma nova máquina rotativa de 12 bicos para embalagens 
de 1 litro de óleo, com capacidade de produção de 12 mil frascos por hora. O 

equipamento tem sistema automático de controle de peso, por célula de carga 
individual para cada bico, e de rejeito para frascos fora do peso e sem tampa, além 
de outras funcionalidades como rotulagem, selagem das tampas, montagem de caixas 

e encaixotamento automático. Após os investimentos, a Total tem agora cinco 
máquinas na planta, somando capacidade anual para envasar 65 milhões de litros, 

ante 45 milhões de litros antes.  
 
As impressoras também foram trocadas por novas que utilizam tecnologia laser e não 

necessitam de insumos, como tinta e solvente. “Desta forma os custos de manutenção 
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da Total serão menores. Mas a medida também garante maior segurança em relação 
aos dados impressos em nossas embalagens, evitando eventuais adulterações”, 
destaca o executivo. 

 

Fábrica da Eaton no Brasil é planta modelo no mundo 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
A fábrica da Eaton localizada em Mogi Mirim (SP), responsável pela produção de 

componentes mecânicos de transmissão como engrenagens, eixos e sincronizados 
para o setor automotivo, foi reconhecida como planta modelo pela matriz, tornando-

se a quinta no mundo a receber este selo e a primeira no Brasil, onde a empresa 
mantém oito unidades de operações fabris. 
 

No processo de avaliação são consideradas dez categorias, incluindo indicadores como 
segurança, qualidade, entrega, inventário, produtividade e a exigência de um nível de 

engajamento dos funcionários acima de 80%. 
 
“O reconhecimento é resultado de uma jornada de longo prazo de busca pela 

excelência em todas as esferas da nossa planta. Focamos insistentemente na melhoria 
contínua dos processos, buscando envolver todos os níveis de nossa organização, 

líderes e funcionários, e também todas as áreas. Contamos com uma força de trabalho 
altamente engajada que entende a importância da melhoria e trabalha diariamente 
nessa direção”, disse o diretor industrial da Eaton de Mogi Mirim, Ricardo Monzani. 

 
Inaugurada em 2000, a planta conta com uma área de 200 mil metros quadrados e 

fornece seus produtos para montadoras de automóveis, caminhões e ônibus como 
General Motors e Mercedes-Benz. Ela é considerada uma das fábricas mais modernas 
da Eaton no mundo e emprega atualmente 650 pessoas. 

 

FCA puxa para baixo a ocupação das fábricas de carros 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 
 

Não será em 2017 que as fábricas de carros instaladas no Brasil voltarão a um patamar 

saudável de ocupação. A expectativa é de que a ociosidade siga elevada no segmento 
de veículos leves. Projeção da IHS Markit aponta que a utilização média será de 58,5% 

até o fim do ano. A consultoria apresentou o número no VIII Fórum da Indústria 
Automobilística, realizado por Automotive Business na segunda-feira, 17, em São 
Paulo.  

 
De acordo com o levantamento, a FCA é a principal responsável por puxar este número 

para baixo. Enquanto acelera a produção no moderno Polo Automotivo Jeep em Goiana 
(PE), a fábrica da Fiat em Betim (MG), segue com volumes baixos que refletem o 
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menor interesse do consumidor brasileiro pelos carros que compõe atualmente a gama 
da marca.  
 

A planta é a maior fábrica de veículos sob o mesmo teto do mundo, com potencial 
para fazer 900 mil unidades por ano. “Hoje a FCA só usa 34% da capacidade instalada 

no Brasil”, observa Guido Vildozo, consultor da IHS Markit.  
 

Outra marca que segue com ociosidade elevada é a Mitsubishi, com apenas 39,1% de 
uso da planta de Catalão (GO). Volkswagen e General Motors têm índices um pouco 
melhores, mas ainda baixos, com aproveitamento de cerca de 50% do potencial 

produtivo.  
 

Além do efeito da crise, na montadora alemã a baixa reflete a redução da presença de 
mercado da companhia. Já a General Motors segue com 56,7% de utilização da 
capacidade instalada apesar de ser líder de vendas com o Chevrolet Onix.  

 
Em patamar saudável - o ponto de equilíbrio da indústria está em ocupação superior 

a 65% - aparecem Ford, a Aliança Renault-Nissan e a Hyundai. Estas companhias 
aproveitam mais de 70% do potencial produtivo que têm instalado no Brasil.  
 

No levantamento da IHS três empresas se destacam ainda com utilização superior a 
80%: Honda, Grupo PSA e a Toyota, que é a montadora que faz uso mais pleno de 

sua estrutura nacional com 85,1% de ocupação.  
 
PRODUÇÃO SÓ CHEGA A 3 MILHÕES EM 2023  

 
Pela estimativa da IHS Markit, as montadoras enfrentarão ainda longo período de 

ociosidade no Brasil. A capacidade de produção de veículos projetada do País é de 
cerca de 4,5 milhões de unidades anuais, mas só em 2023 o ritmo das plantas locais 
deve superar a marca de 3 milhões de veículos, com nível de atividade superior a 

70%.  
 

Na análise da consultoria, o mercado interno deve acompanhar de perto a evolução 
da produção com 2,71 milhões de unidades em 2023 para, enfim, chegar a 3,1 milhões 
de veículos em 2024. Dessa forma, o horizonte da IHS não prevê que o País volte tão 

cedo aos patamares recorde de 3,6 milhões de veículos vendidos e 3,46 milhões de 
unidades produzidas alcançados em 2012 e 2013, respectivamente.  

 
OCUPAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA NO BRASIL 
 

 
 

Thyssenkrupp amplia atuação no mercado de reposição 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
A Thyssenkrupp informa que vai reforçar sua atuação no mercado brasileiro de 

reposição de peças para veículos comerciais leves e pesados. A empresa de origem 
alemã, com operações no Brasil desde 1837, irá aumentar a oferta de componentes 

de suspensão, como molas e barras estabilizadoras, além de expandir de sua rede de 
distribuidores, que hoje já somam 90 e atendem a maioria das regiões no Brasil. Os 
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produtos de aftermarket da Thyssenkrupp durante muitos anos foram comercializados 
no mercado nacional com a marca Hoesch.  
 

A empresa também vai ampliar o portfólio de produtos para caminhões, ônibus e 
micro-ônibus, linhas de picapes e veículos extrapesados especiais (utilizados em 

segmentos específicos como agribusiness e mineração). Até setembro deste ano, a 
meta é oferecer um mix de produtos que atenda até 90% da frota de veículos 

comerciais e especiais em circulação no País.  
 
“Nos últimos anos duplicamos nossa presença no aftermarket por meio de nossos 

canais de vendas, sobretudo em regiões com forte demanda reprimida. Para isso, 
temos desenvolvido um trabalho de longo prazo junto à nossa cadeia de distribuição 

para apresentar cada produto disponível, assim os consumidores locais possam 
conhecer bem os nossos diferenciais”, explica Sergio Savazzi, CEO da unidade Springs 
& Stabilizers da Thyssenkrupp no Brasil.  

 
A empresa atente a área de reposição por meio da área de negócios Components 

Technology. A divisão é responsável pela produção de eixos de comando de válvula, 
virabrequins, sistemas de direção e de amortecimento, molas e estabilizadores e 
montagem de módulos de eixo, que são fornecidos diretamente para fabricantes de 

veículos e no aftermarket. 
 

Indústria tem chances e oportunidades à vista 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
Apesar das dificuldades atuais enfrentadas pela indústria automotiva acumuladas dos 

últimos três anos com a baixa dos negócios, o setor poderá contar com diferentes 
oportunidades e em diferentes tempos, tano no curto, médio e longo prazos, apontou 
Letícia Costa, sócia-diretora da Prada Assessoria, durante o VIII Fórum da Indústria 

Automobilística realizado na segunda-feira, 17, por Automotive Business em São 
Paulo. 

 
Contudo, a consultora defende que o setor necessita mudar sua visão e mentalidade 
ao enfrentar as questões relacionadas com a recuperação do mercado (curto prazo), 

com a evolução da política industrial (médio prazo) e com a reestruturação da indústria 
(longo prazo). 

 
“O que temos disponível hoje – e que o Brasil tanto necessita – são mecanismos de 

sobrevivência, como as exportações, mas são diferentes de oportunidades”, alerta 
Letícia. 
 

A começar pelas mudanças profundas que a reestruturação da indústria poderá trazer 
no longo prazo, pensado para algo entre 2030/2040, mas que já fazem parte de 

algumas discussões feitas atualmente.  
 
Para Letícia, haverá uma ruptura importante nos modelos de negócio ao considerar a 

entrada massiva de elementos como as novas opções de propulsão (elétrica ou células 
de combustível) que devem se tornar cada vez mais volumosas, o aumento da 

conectividade entre os veículos e as cidades, o conceito de mobilidade e 
compartilhamento e ainda a consolidação da indústria 4.0. Para a consultora, isto 
mudará os nomes de players do mercado e inclusive as fontes e composições de suas 

receitas.  
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“Vou sair de vender o carro para vender o uso do carro. Sabemos para onde a indústria 
está indo, mas ainda há dúvida quanto ao timing”, comenta. 
 

Este momento de disrupção, segundo Letícia, deve afetar a cadeia como um todo, não 
só as montadoras e o que está por trás delas, mas quem está à sua frente, como a 

rede de distribuição e concessionárias. 
 

“A disrupção vai muito além da indústria e aqui começam a emergir algumas 
oportunidades, mas de nada adianta ter toda a tecnologia se não houver uma 
discussão com os governos em todos os níveis, o que requer sim uma visão além da 

própria indústria e pensar de forma conjunta.” 
 

OLHAR PARA O FUTURO E PARA FORA 
 
Entre as implicações, a principal delas é se perguntar qual o papel da indústria que 

está instalada hoje no Brasil para o futuro. “Todos os momentos de ruptura trazem 
captação de oportunidades e agregação de valor. Provavelmente por aqui o autônomo 

vai entrar pelo veículo comercial e talvez o Brasil pode ser importante em soluções de 
mobilidade para emergentes”, destaca. 
 

Antes disso, porém, o setor nacional deve olhar com cuidado para essa importante 
fonte que são as exportações, alerta Letícia: “A métrica do Mercosul deveria ser para 

outros países e blocos e hoje ainda está na dualidade Brasil e Argentina.” Para ela, o 
acordo de livre comércio com a União Europeia não deve acontecer logo, mas é um 
ponto crucial que não se pode perder. Ela cita uma pesquisa da FGV que aponta que 

um possível livre comércio com a UE pode trazer impacto negativo para a indústria 
automotiva em 2030 com o aumento das importações. “Acordos comerciais devem ser 

necessários e não com grande impacto tendo a competitividade como lema central.” 
 
Por outro lado, a nova política industrial que substituirá o Inovar-Auto deverá ser, 

segundo Letícia, algo que deve evitar o mesmo erro de protecionismo.  
 

“Deve-se olhar a cadeia como um todo e não só o que vai acontecer com as 
montadoras: pode criar grandes oportunidades ou ser pouco mais do mesmo”, avalia. 
A nova política está sendo desenhada pelo setor com o governo, denominada como 

Rota 2030. 
 

Por ora, o que se espera no curto prazo deve considerar itens pontuais como 
exportações, aftermarket como alavanca importante, ajustes e reestruturações ainda 
em curso, uma vez que a recuperação do mercado será lenta e gradual, ainda afetada 

pelo desemprego e dificuldade de obtenção de crédito.  
 

“O pior aparentemente já passou. O segmento de veículos leves ainda deverá 
continuar no modo sobrevivência, mas parou de cair, embora os comerciais demoram 

um pouco mais para recuperar, porque ainda têm dificuldades. Em suma, o Brasil é 
grande, mas se fechar para ganhar dinheiro só aqui é cada vez menos sustentável”, 
conclui. 

 

Indústria de implementos aposta em sinais de retomada 

20/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
Embora tenha registrado queda de 27% nas vendas de implementos rodoviários no 

primeiro trimestre na comparação com mesmo período do ano passado, a tendência 
de retração com menor intensidade leva a Anfir, associação que reúne as fabricantes 

do setor, a manter sua perspectiva de crescimento para o ano, de 10% sobre 2016.  
 
Com base nesta projeção, a indústria prevê entregar entre 26 mil e 27 mil unidades 

neste ano contra as 23 mil em 2016. 
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Para o presidente da Anfir, Alcides Braga, alguns fatores já estão contribuindo para 
que o setor alcance o volume previsto, como a melhora dos negócios para alguns 
segmentos da economia, a maioria relacionado a commodities: agronegócio (grãos, 

cana), papel e celulose, mineração e óleo e gás.  
 

Com isso, o segmento pesado, de reboques e semirreboques, que atende esses 
setores, devem puxar muito mais o crescimento previsto do que os leves, composto 

por carrocerias sobre chassis e mais concentrado em centros urbanos. 
 
Outra aposta da indústria de carretas é a concretização dos leilões para projetos de 

infraestrutura em rodovias, aeroportos, ferrovias e outros anunciados pelo governo 
que podem desencadear um novo movimento entre as empresas interessadas, 

inclusive atraindo grupos internacionais, principalmente após o episódio da 
deflagração da crise interna com grandes construtoras nacionais. 
 

“É a visão do copo meio cheio; deve acontecer um turnover de novos consórcios e o 
surgimento de várias construtoras regionais. No médio prazo, nossa indústria vai 

respirar, tanto pelo desgaste dos próprios veículos/implementos quanto por esta 
mudança de perfil de cliente, que vai estar mais pulverizado, a fim de prevalecer esse 
modelo mais espalhado e menos concentrado de empresas numa mesma licitação.” 

 
Braga deixa claro que o ponto de estabilidade e reversão da curva de queda das vendas 

do setor não será no curto prazo: “Acredito que 2020/2021 será a ‘nova era’ para a 
infraestrutura do País, impulsionada por grupos internacionais interessados nas 
licitações”, comenta, considerando que para as novas licitações as empresas deverão 

investir com capital próprio e não devem contar com subsídios do BNDES.  
 

“É a melhor notícia para nós do setor, essa mudança de padrão, que era um modelo 
mais concentrado; isso trará novos atores a serem contratados e mais diluídos entre 
os projetos.” 

 
CRÉDITO DIFÍCIL 

 
Por outro lado, o que ainda preocupa a indústria de implementos é a dificuldade de 
acesso ao crédito, principalmente por parte das empresas de médio e pequeno portes, 

que sofrem mais com a instabilidade nos fluxos de caixa.  
 

Para Braga, a mudança de indexador para as linhas do BNDES, com o fim da TJLP e 
introdução da TLP a partir de 2018, mais alinhada com os juros praticados pelo 
mercado, baseado na Selic, pode comprometer ainda mais a saúde financeira de 

empresas que contavam com o BNDES como principal banco de fomento, uma vez que 
a perspectiva do governo é reduzir o papel da instituição estatal nessa área. 

 
“É por isso que ainda estamos pleiteando e insistindo em uma participação maior do 

banco nos financiamentos e negócios das empresas menores”, explica. 
Tradicionalmente, o BNDES financiava entre 80% a 90% do valor de caminhões e 
implementos, índice que passou para 60% nos últimos anos, pós-Finame PSI, linha de 

financiamento do BNDES que tinha juros reais negativos, abaixo da inflação. 
 

Braga conta que, por causa da crise, a entidade perdeu 10% de seus associados, 
somando agora 136 empresas, enquanto o número de empregos caiu de 70 mil para 
40 mil nos últimos anos, também após o fim do PSI. 

 
 

 
 
 



Metso apresenta as novas prensas briquetadeiras série-N de baixa 

manutenção para a indústria de sucata e processamento de metais 

20/04/2017 – Fonte: CIMM 

 
As prensas briquetadeiras NSPTM Série-N da Metso compactam aço, alumínio, ferro 

fundido e outros metais para facilitar o manuseio e o transporte. Os briquetes de alta 
densidade, firmemente compactados, aumentam a capacidade de recuperação dos 

metais, reduzindo a o consumo de energia durante a fusão. 
 
As eficientes briquetadeiras de cilindro único estão equipadas com um sistema de 

alimentação constante e controlador lógico programável (CLP) de última geração. As 
Prensas Briquetadeiras Série-N também possuem um sistema operacional de fácil 

utilização com opção de diagnóstico remoto para facilitar e agilizar o suporte oferecido 
pela equipe de serviço da Metso. 
 

As Prensas Briquetadeiras da Metso trabalham com altas pressões hidráulicas, 
permitindo a prensagem de briquetes estáveis e sólidos com extração simultânea de 

fluidos. 
 
"Os briquetes de alta densidade fabricados com as Prensas Briquetadeiras NSP 

melhoram o processamento, aumentam a eficiência e agilizam a logística do ciclo de 
reciclagem de metais. Os briquetes são mais fáceis de manusear e permitem um 

melhor controle do processo de fusão. Eles aumentam o rendimento do metal, 
eliminando a perda por queima. Os briquetes também reduzem o volume, resultando 
em custos de armazenamento e transporte menores", diz Krischan Wolters, Gerente 

de Produto para a linha de Prensas tesouras e enfardadeiras da Metso na Europa. 
 

As Prensas Briquetadeiras NSP Série-N da Metso podem ser usadas de maneira 
autônoma ou integrada em várias plantas de processamento, independentemente do 
tamanho. 

 

Indústria abre 13,5 mil vagas no 1º trimestre 

20/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
A indústria paulista abriu 9,5 mil postos de trabalho em março, aumento de 

0,45% sobre fevereiro, na série sem ajuste. 
 

Descontada a sazonalidade, a queda foi de 0,12%. No trimestre, que conta com 
resultado positivo também em janeiro e fechamento líquido de postos em fevereiro, o 
Estado criou 13,5 mil empregos, segundo a Pesquisa de Nível de Emprego do Estado 

de São Paulo, feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na 
comparação com março de 2016, houve queda no nível de emprego no mês passado 

(4,78%). 
 

O resultado positivo foi puxado especialmente pelas contratações sazonais do setor 
sucroalcooleiro, por causa da safra da cana-de-açúcar. Esse segmento respondeu por 
7,9 mil dos 9,5 mil postos de trabalho abertos no período. 

 
Dos 22 setores acompanhados, 8 contrataram mais do que demitiram no período, 12 

cortaram vagas e 2 permaneceram estáveis.  
 
Entre os segmentos que mais cortaram vagas estão os de produtos diversos, com 

1.117 empregos a menos, produtos de metal (-1.101) e máquinas e equipamentos (-
857). 

 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15485-metso-apresenta-as-novas-prensas-briquetadeiras-serie-n-de-baixa-manutencao-para-a-industria-de-sucata-e-processamento-de-metais
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15485-metso-apresenta-as-novas-prensas-briquetadeiras-serie-n-de-baixa-manutencao-para-a-industria-de-sucata-e-processamento-de-metais
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/industria-abre-135-mil-vagas-no-1o-trimestre/


Hypertherm redefine o conceito de corte a plasma na Expomafe 

20/04/2017 – Fonte: CIMM 
 

A Hypertherm reservou para a Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e 
Automação Industrial (Expomafe) – de 09 a 13/05, no São Paulo Expo – a 

apresentação oficial no Brasil da X-Definition, plataforma revolucionária de plasma 
presente no sistema XPR300.  

 
A novidade tem tudo para ser um dos principais destaques da feira porque, em 
comparação às tecnologias anteriores desenvolvidas pela empresa, reduz pela metade 

os custos operacionais, possibilita a realização de perfurações mais profundas e 
aprimora a qualidade do corte em aço-carbono, aço inox e alumínio. 

 
“A combinação de velocidades de corte mais rápidas, qualidade de corte sem igual, 
funcionalidades intuitivas e monitoramento automático do sistema fazem dele o nosso 

plasma mais avançado e produtivo. De fato, abre um vasto leque de oportunidades 
para as empresas ao proporcionar cortes com qualidade e consistência, que o tornam 

adequado a aplicações anteriormente associadas ao laser, mas com um investimento 
inicial do plasma muito inferior”, resume Erasmo Lima, diretor da Hypertherm na 
América do Sul.  

 
Por contar com o plasma X-Definition, a nova XPR300 da Hypertherm tornou-se o 

sistema mais eficiente desenvolvido até hoje – corta mais rapidamente e utiliza a 
energia de forma mais eficiente do que seus antecessores. A capacidade de perfuração 
também foi melhorada graças à potência ampliada e ao exclusivo processo assistido 

por argônio, que possibilita perfurações 30% mais profundas em aço-carbono e 20% 
em aço inoxidável, em comparação com a HyPerformance HPR260XD. 

 
Em paralelo, a vida útil do consumível e a qualidade do corte durante esse período são 
drasticamente melhoradas, devido a avanços como o Cool Nozzle e a Arc Response 

Technology – este último protege os consumíveis de erros comuns à atividade de corte. 
Ao reduzir o impacto dos erros, os consumíveis XPR podem durar até três vezes mais 

do que as gerações mais antigas dos sistemas da concorrência. 
 
Apesar de ser o sistema mais avançado desenvolvido até hoje pela Hypertherm, o 

XPR300 é fácil de usar. Os sensores no abastecimento de energia oferecem códigos 
de diagnóstico refinados e melhoram significativamente a informação de 

monitoramento, ajudando os operadores e técnicos de manutenção. Isso reduz o 
tempo para resolução de problemas e gera dados que melhoram a otimização global 
do sistema e o tempo de operação. 

 
Outra nova funcionalidade do design é a possibilidade de o operador trocar 

rapidamente de tocha com apenas uma mão. Todos os consoles possuem uma 
capacidade avançada por meio da seleção automática dos gases, que permite a 

escolha e a execução de trabalhos de corte diretamente a partir do CNC, juntamente 
com o diagnóstico via Wi-Fi – possibilita que o sistema, ou mesmo vários sistemas, 
sejam monitorados à distância por celulares ou tablets. 

 
Powermax45 XP® 

A Hypertherm também vai apresentar na Expomafe a Powermax45 XP®, sistema a 
plasma manual e mecanizado que trouxe um grande diferencial além do corte e 
goivagem propriamente ditos: a marcação de chapas, tudo isso em apenas um único 

sistema. 
 

Promovida pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e 
Informa Exhibitions, a Expomafe se beneficiará da completa estrutura do São Paulo 
Expo. Localizado na Rodovia dos Imigrantes, é um dos mais novos centros de 

exposições da cidade. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/15476-hypertherm-redefine-o-conceito-de-corte-a-plasma-na-expomafe
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/217228-hypertherm-do-brasil


Fundada em 1968, na cidade de Hanover (EUA), a Hypertherm está presente em 93 
países. Na América do Sul, conta com uma base na cidade de Guarulhos e um Centro 
de Distribuição (CD) em Cajamar, ambas no estado de São Paulo. Além de fabricar 

equipamentos para corte a plasma, laser e jato d´água, a Hypertherm fornece uma 
solução completa para o corte industrial, com produtos de automação (controladores 

de altura e CNC) e softwares de otimização de processo (CAD/CAM). Também é 
especialista no desenvolvimento e produção de tochas e consumíveis de alta 

performance. 

 


