
 

 

24 DE ABRIL DE 2017 

Segunda-feira 

 CURSOS DE MAIO NO SINDIMETAL/PR 

 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS – METALMECÂNICO - EGITO 

 NOVOS PROJETOS DE LEI -  DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVO Nº 

10. XIII . 20 DE ABRIL DE 2017 

 CENTRAIS PREPARAM GREVE GERAL PARA O DIA 28 

 O BRASIL VAI PARAR NA SEXTA? DESDE 1996 O PAÍS NÃO TEM UMA GREVE 

GERAL 

 ÍNDICE DE CONFIANÇA DA INDÚSTRIA FICA ESTÁVEL ENTRE MARÇO E ABRIL 

 OCIOSIDADE TRAVA REAÇÃO DAS FÁBRICAS 

 QUEDA DOS JUROS E VALORIZAÇÃO DO REAL ESTABILIZAM CUSTOS DA 

INDÚSTRIA 

 LEI ANTICORRUPÇÃO ENTRA NA PAUTA DE PEQUENAS EMPRESAS 

 MPES E MEIS PODEM TER JUSTIÇA TRABALHISTA GRATUITA 

 SE OS ROBÔS ROUBAREM SEU EMPREGO, PAGARÃO SEUS IMPOSTOS? 

 VENDA DE CARROS SEMINOVOS CRESCE 3% NO PARANÁ 

 FABRICANTE DE AUTOPEÇAS DEVERÁ TER FILIAL NO BRASIL 

 DEPUTADOS DEVEDORES PROPÕEM PERDÃO DE DÉBITOS EM NOVO REFIS 

 OS SINAIS SOBRE O BRASIL SÃO POSITIVOS 

 REUNIÃO DO IMFC FOI CONCLUSIVA SOBRE PROTECIONISMO 

 CAGED: BRASIL PERDEU 63.624 VAGAS FORMAIS DE EMPREGO EM MARÇO 

 COM PERDA DE 33.909 VAGAS, COMÉRCIO TEM PIOR DESEMPENHO DO CAGED 

DE MARÇO 

 NÚMERO DO CAGED ERA ESPERADO E TEM CERTA DEFASAGEM, DIZ MEIRELLES 

 MINISTRO DO TRABALHO NEGA FRUSTRAÇÃO COM QUEDA NO EMPREGO NO 

CAGED DE MARÇO 
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 DADOS DE MARÇO CONTINUAM INDICANDO RECUPERAÇÃO DO EMPREGO, DIZ 

MINISTÉRIO 

 REFORMA TRABALHISTA PRETENDE DIMINUIR O NÚMERO DE AÇÕES NA JUSTIÇA 

 'PEJOTIZAÇÃO' CONTINUA FRAUDE, AFIRMA JUIZ 

 REFORMA PREVÊ NOVOS TIPOS DE JORNADA DE TRABALHO; SAIBA QUAIS SÃO 

ELES 

 SEM PROTEÇÃO, 32 MILHÕES DE INFORMAIS SÃO ESQUECIDOS NA REFORMA 

TRABALHISTA 

 NEGOCIAÇÕES SALARIAIS: MAIS GANHO REAL NOS REAJUSTES E MENOS 

REDUÇÃO DE JORNADA 

 EMPREGO SERÁ ÚLTIMA COISA A SE RECUPERAR, DIZ ZYLBERSTAJN 

 EMPRESA CONTA COM BELO MONTE PARA SE REERGUER 

 PETROBRAS CONCENTROU CORTES EM TERCEIRIZADOS 

 DESAFIO É SUSTENTAR LUCRO, DIZ PRESIDENTE DA USIMINAS 

 DÍVIDAS COM INSS SUPERAM R$ 400 BI 

 ARTIGO: PARA QUE SERVE A CONSTITUIÇÃO? 

 EM 3 ANOS, PRINCIPAIS EMPRESAS CITADAS NA LAVA JATO DEMITIRAM QUASE 

600 MIL 

 IDADE MÍNIMA É O SÍMBOLO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ ESPECIALISTA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA: SERVIDORES BRIGAM CONTRA IDADE MÍNIMA 

 CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA RESISTE A ALTA DO DESEMPREGO 

 PARLAMENTARES NEGOCIAM ALÍVIO PARA SERVIDORES 

 TEMER DÁ ULTIMATO A BASE ALIADA PARA VOTAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 TEMER REÚNE MINISTROS PARA TRATAR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 MEIRELLES: GRANDE MAIORIA DE INVESTIDORES VÊ APROVAÇÃO DA REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA 

 MEIRELLES NÃO VÊ ‘DIFERENÇA’ EM ADIAMENTO DE VOTAÇÃO DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 MEIRELLES: INTEGRAÇÃO E PROGRESSO TECNOLÓGICO SÃO ESSENCIAIS PARA 

ATACAR POBREZA 

 REAJUSTE SALARIAL VOLTA A GANHAR DA INFLAÇÃO, APÓS SEGUIDAS PERDAS 

 FLEXIBILIZAÇÃO MONETÁRIA AJUDA A REDUZIR CUSTO DO CRÉDITO, DIZEM 

DIRETORES DO BC 

 CAMEX REDUZ PARA 2% TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE FILME DE POLIPROPILENO 

E MAIS 3 ITENS 
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 GOVERNO TEMER NÃO ABRE MÃO DE UNIFORMIZAR A COBRANÇA DO 

PIS/COFINS 

 NOVO REFIS TEM ADESÃO BAIXA E PODE MUDAR 

 ALTA DO PIB DE 2017 PROJETADA PELO RELATÓRIO FOCUS SOBE DE 0,40% 

PARA 0,43% 

 IPCA PARA 2017 CAI DE 4,06% PARA 4,04%; PROJETA FOCUS 

 IPC-S FICA EM 0,31% NA 3ª QUADRISSEMANA DE ABRIL ANTE 0,44% NA 

ANTERIOR, DIZ FGV 

 CONTA DE LUZ: REDUÇÃO SERÁ MENOR QUE ESPERADA, INFERIOR A 3% 

 VOLKSWAGEN USA ENERGIA ELÉTRICA 100% LIMPA NO BRASIL 

 BASF ANUNCIA NOVA VP DE MATERIAIS E SOLUÇÕES 

 MAN LANÇA LINHA VW COMPACTOR PARA COLETA DE LIXO 

 VOLVO CARS PRODUZIRÁ SEU PRIMEIRO ELÉTRICO GLOBAL NA CHINA 

 EMPRESAS QUEREM ACELERAR VENDA DE CARROS USADOS COM LEILÕES PELA 

INTERNET 

 SENADO DEVE VOTAR NA TERÇA REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA DE 

FRANQUIAS DOS CORREIOS 

 EFEITOS DO SIMPLES NACIONAL SERÃO DEBATIDOS NA CAE 
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CÂMBIO 

EM 24/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,123 3,124 

Euro 3,387 3,388 
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Novos Projetos de Lei -  Departamento de Assuntos Legislativo nº 10. XIII . 

20 de abril de 2017 

24/04/2017 – Fonte: FIEP 

 
 

Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados, 
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado.  

Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI. 
  
ÍNDICE 

 
NOVOS PROJETOS DE LEI ESTADUAL 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
Administração Pública 
Cria a “Lei Anticorrupção”, que proíbe a prestação de serviços remunerados por 

empresas de funcionários públicos condenados por corrupção à administração estadual 
direta ou indireta” 

PL 68/2017 de autoria do deputado Ney Leprevost (PSD) 
  
INTERESSE SETORIAL 

Reparação de veículos 
Proíbe os postos de combustíveis a abastecerem com Gás Natural Veicular, quando 

existirem passageiros no interior do veículo 
PL 129/2017 de autoria do deputado Schiavinato (PP) 
  

Impostos 
Altera o artigo 1º da Lei 14.895/2005, que dispõe sobre tratamento tributário 

diferenciado do ICMS para estabelecimentos que industrializem produtos eletrônicos, 
de telecomunicação e informática localizados nos municípios de Foz do Iguaçu, Pato 
Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Campo Largo, Paranaguá, Pinhais e Colombo 

  
PL 138/2017 de autoria do deputado Alexandre Guimarães (PSC) 

 

Centrais preparam greve geral para o dia 28 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Centrais sindicais organizam greve geral (ou paralisação nacional) para a próxima 

sexta-feira, dia 28. Eles dizem que pode ser a maior mobilização de trabalhadores e 
de diversos setores da sociedade dos últimos 30 anos no Brasil. O protesto contra as 
reformas da Previdência e trabalhista e a Lei da Terceirização está sendo convocado 

por oito centrais sindicais que, juntas, representam mais de 10 milhões de 
trabalhadores.  

 
Segundo sindicalistas, a última grande paralisação envolvendo diversas categorias 

ocorreu em 1986, durante o governo Sarney, contra o Plano Cruzado. “Esperamos que 
seja a maior mobilização já ocorrida até agora”, diz João Carlos Gonçalves, secretário-
geral da Força Sindical. “Estamos orientando as pessoas a não saírem de casa, a não 

irem ao supermercado, aos bancos etc”.  
 

Grandes categorias de várias capitais aprovaram a paralisação em assembleias, entre 
as quais metroviários, motoristas de transporte público, motoboys, bancários, 
metalúrgicos, professores de escolas públicas e privadas, petroleiros, funcionários dos 

Correios, da construção, do comércio e da saúde.  
 

“O momento é muito grave, principalmente depois da aprovação da urgência para a 
votação da reforma trabalhista sem que haja uma discussão mais profunda sobre o 
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tema”, afirma Ricardo Patah, presidente da UGT. “Nem na ditadura foram tomadas 
decisões tão graves como agora.”  
 

Boletim assinado pela CUT, UGT, CTB, Força Sindical, CSB, NCST, Conlutas e CGTB, 
com tiragem de 2 milhões de exemplares, está sendo distribuído em cidades do Estado 

de São Paulo com críticas às reformas e convocando a greve.  
 

Em Belo Horizonte, a paralisação deve atingir cerca de 500 mil servidores públicos, 
além de bancários e outras categorias, preveem os sindicatos locais. Segundo a 
coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 

Gerais, Beatriz Cerqueira, as reformas ferem “de morte” direitos fundamentais da 
classe trabalhadora.  

 
O diretor da CUT em Alagoas, Izac Cavalcante, diz que a central espera mobilizar pelo 
menos 100 mil trabalhadores no Estado. Segundo ele, 75 mil servidores públicos 

estaduais e cerca de 3 mil bancários deverão cruzar os braços. O protesto também 
terá a participação de parte do funcionalismo público federal e dos trabalhadores das 

empresas de transporte público de Maceió.  
 
Escolas privadas. Em São Paulo, o Sindicato dos Professores, representante dos 

docentes de escolas particulares, contabiliza, até agora, cerca de 100 escolas que não 
terão aulas e cujos pais de alunos estão sendo informados pela direção das 

instituições. “Na próxima semana, as adesões devem aumentar”, informa Silvia 
Barbara, diretora da entidade. Mobilização dessa magnitude na categoria não ocorre 
há mais de dez anos, diz.  

 
Também indicaram adesão ao movimento na capital paulista os metroviários, 

motoristas, bancários, metalúrgicos, químicos, construção, entre outros. Em cidades 
do interior, como Sorocaba, cartazes do Sindicato dos Rodoviários informam 
passageiros nas rodoviárias sobre a greve geral. No fim de semana, haverá carreata 

na zona leste de São Paulo, da CUT, para chamar para o protesto.  
 

No Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e Maranhão, está prevista a adesão ao 
movimento de bancários e de profissionais de setores essenciais, como transporte, 
saúde e educação. 

 

O Brasil vai parar na sexta? Desde 1996 o país não tem uma greve geral 

24/04/2017 – Fonte: UOL 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Trabalhadores e estudantes da USP (Universidade de São Paulo) bloqueiam o trânsito 
na rua Teodoro Sampaio, em São Paulo durante greve geral, no dia 14 de março de 
1989 

 
Os movimentos sociais e centrais sindicais convocaram para a próxima sexta-feira 

(28) uma greve geral nacional contra a reforma da Previdência e mudanças na 
legislação trabalhista propostas pelo governo Michel Temer. Segundo os sindicatos, 
espera-se que a greve seja geral, ou seja, una diferentes categorias profissionais em 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/04/24/o-brasil-vai-parar-na-sexta-desde-a-decada-de-90-o-pais-nao-tem-greve-geral-de-fato.htm
https://economia.uol.com.br/temas/reforma-da-previdencia/


vários Estados da federação em prol de uma única causa e que elas, juntas, parem o 
país. 
 

O último movimento que teve a proposta de paralisar o Brasil, ocorrido em 15 de 
março, apesar de ter sido nacional, não tinha a proposta de ser uma greve. "Em alguns 

lugares, acabou sendo. A ideia inicial era fazer assembleia na porta das fábricas, 
mobilizar os trabalhadores, atrasar o trabalho, mas não paralisar de fato, o que acabou 

acontecendo em algumas categorias", explicou João Cayres, secretário-geral da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) em São Paulo.  
 

Nesse dia, serviços essenciais, como os transportes de massa, chegaram a ser 
interrompidos em algumas cidades no início da manhã, estratégia considerada 

essencial para garantir a adesão de trabalhadores a uma paralisação. 
 
Cayres afirmou que há uma grande expectativa do movimento sindical para o dia 28. 

"Desde 1996 o Brasil não vive uma greve geral. Os sindicatos estão mobilizando suas 
bases, aprovando a participação das categorias em assembleia", disse. 

 
Segundo Paula Marcelino, professora do departamento de Sociologia 
da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP (Universidade 

de São Paulo), o que vai garantir o sucesso da greve geral é quais categorias vão 
aderir a ela. "Certas categorias têm uma capacidade de pressão mais expressiva, como 

os metalúrgicos, o setor dos transportes, petroleiros. Os professores, por exemplo, 
não têm praticamente nenhuma", explica.   
 

A maior greve geral nacional já realizada no Brasil aconteceu em 1989, mas 
ainda assim não conseguiu parar completamente os setores produtivos do país. 

A greve foi geral, mas não total"   
 
Jair Meneguelli, presidente da CUT em 1989 

"Estamos falando de um país de dimensão continental, mesmo para uma única 
categoria conseguir com que os trabalhadores parem em todos os Estados não é algo 

simples", pondera Marcio Pochmann, professor do Instituto de Economia com ênfase 
em políticas e do trabalho da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). 
 

Mesmo assim, entre os dias 14 e 15 de março de 1989, 70% da população 
economicamente ativa do país teria paralisado suas atividades, segundo 

levantamento feito pelas centrais sindicais na época -- o Brasil tinha mais de 59 
milhões de trabalhadores. A verdade é que não dá para saber se essa porcentagem 
é exata, porque houve uma verdadeira guerra de números entre os comandos de 

greves e as entidades patronais quanto a adesão à greve. "Tivemos algumas greves 
gerais depois da redemocratização, mas acredito que essa foi a mais expressiva", 

afirma Marcelino. 
 

Um levantamento feito pela "Folha de S. Paulo" mostrou que, só no dia 14 daquele 
ano, em 12 das 26 capitais brasileiras nada funcionou. Nas demais, a paralisação 
foi parcial. O comando unificado da greve avaliou em US$ 1,6 bilhão o prejuízo 

causado pela paralisação nos dois dias -- valores da época. 
 

14 e 15 de março de 1989: dias que quase pararam o Brasil 
Fernando Santos/Folhapress 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/03/15/trens-do-metro-e-onibus-nao-circulam-em-sao-paulo-rodizio-esta-suspenso.htm


Guarda da CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos) faz a segurança da 
garagem dos ônibus, em São Paulo durante greve geral, em 14 de março de 1989. 
 

Já imaginou conseguir fazer a feira com uma taxa de inflação galopante atingindo mais 
de 1.000% no final do ano? Essa era a realidade do brasileiro no ano de 1989, cuja 

inflação acumulada ficou em 1.782,9%, a maior taxa já registrada na história do país. 
 

Na tentativa de controlar a inflação, o presidente da época, José Sarney (PMDB), 
decretou em janeiro daquele ano o último plano de estabilização do seu governo: o 
Verão, que entre outras medidas, congelou preços e salários e criou o cruzado novo. 

Diante da perda do poder aquisitivo do trabalhador gerada pelo "choque verão", a CUT 
(Central Única de Trabalhadores) e pela antiga CGT (Central Geral dos Trabalhadores) 

convocaram a greve geral de 1989. 
 
Duas grandes greves gerais já haviam sido realizadas depois da redemocratização, em 

1986 e 1987, todas sob a bandeira da reposição salarial dos trabalhadores diante da 
inflação. As greves atingiram todos os Estados do país, em maior ou menor proporção, 

mas não chegou a paralisar nenhuma das capitais, como em 1989.  
 
Segundo reportagem da "Folha de S. Paulo" da época, a mobilização paralisou Maceió 

(AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Vitória (ES), São Luís (MA), Belém (PA), João 
Pessoa (PB), Curitiba (PR), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Aracaju (SE) e Rio de 

Janeiro (RJ). Nas demais capitais, várias categorias paralisaram, mas a greve foi 
parcial. 
 

Chico Ferreira/Folhapress 

 
Piqueteiros fecham comércio durante manifestação da greve geral, no Rio de Janeiro 
(RJ), em 15 de março de 1989 

 
Pochmann conta que as greves do final da década de 1980 aconteceram no auge do 
chamado novo sindicalismo, com sindicatos mais engajados e combativos. "O Brasil 

se tornou o segundo país do mundo em número de greves, perdendo apenas para a 
Espanha", explicou. 

 
Sobre a de 1989, ele explica que o maior engajamento conquistado nela se deu por 
causa da influência do espírito cívico que girou em torno da promulgação da 

Constituição de 1988 e as primeiras eleições gerais para presidente após 21 anos de 
ditadura militar, que aconteceriam em novembro daquele ano.  

 
Em São Paulo, teve boato sobre ônibus nas garagens 
Vidal Cavalcante/Folhapress 

 
 
A então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (à época do PT), em janeiro de 1989 

Na maior cidade do país, nenhum ônibus da antiga CMTC (Companhia Metropolitana 
de Transporte Coletivo) circulou nos dois dias de greve geral, deixando de transportar 
mais de 2,1 milhões de paulistanos em cada dia. 



Os metroviários ficaram de fora da mobilização por causa de uma ameaça de demissão 
do governo de Orestes Quércia (PMDB). Mas o metrô registrou queda de 40% no 
movimento. Bancos e comércio abriram suas portas parcialmente, mas tiveram pouco 

movimento. 
 

Teve até o boato de que a então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (então no PT, 
hoje no PSOL), tinha algo a ver com a paralisação dos ônibus -- o que foi 

veementemente negado por ela. 
 
Tirando os ônibus das ruas, até eu faço greve"  Luiz Antônio Fleury Filho, 

secretário de Segurança de São Paulo na época 
 

Em Porto Alegre, houve a paralisação total do transporte público nos dois dias e o 
prefeito da cidade na época, Olívio Dutra (PT), chegou até a participar de piquetes 
feitos pelos bancários. 

 
O apoio de prefeitos à greve fez com que o governo Sarney classificasse a mobilização 

como "chapa-branca". O presidente disse na época que "a greve teve êxito, assim 
mesmo relativo, onde o poder público colaborou com o movimento". 
 

No segundo dia de paralisação, o governo Sarney aceitou chamar os trabalhadores 
para negociar as perdas salariais. 

 
Por que não teve mais uma greve geral tão grande como a de 1989? 
Depois de 1989, outras greves gerais foram realizadas na década de 1990, com 

destaque para a de 1991, no governo Collor, e de 1996, no primeiro mandato de 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Mas elas não conseguiram alcançar as façanhas 

de 1989. 
 
Luiz Carlos Murauskas/Folhapress 

 
Piqueteiros obrigam comerciantes a fechar as portas na rua Direita, durante greve 
geral convocada pelas centrais sindicais, em São Paulo, em 22 de maio de 1991 

 
Ocorrida em 22 e 23 de maio de 1991, a greve geral foi convocada pela CUT e CTGs 
pela reposição mensal da inflação e das perdas salariais. Foi considerada exitosa 

apenas na Paraíba, onde, segundo a CUT, 95% das categorias profissionais aderiram 
à paralisação.  

 
A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) calculou em US$ 150 milhões 
-- valores da época -- os prejuízos causados pelas paralisações. 

Já a de 1996, que aconteceu no dia 21 de junho, foi contra a política de privatização, 
flexibilização de direitos trabalhistas e desemprego. Segundo as centrais sindicais, o 

movimento conseguiu atingir 12 milhões de trabalhadores brasileiros – 19% 
da população economicamente ativa. 

 
Fernando Henrique chegou a dizer que "greve não aumenta salário". 
 

Ela perturba os que estão querendo aumentar o salário"FHC, à época 
"Depois da década de 1980, houve um período de fragmentação sindical. A alta taxa 

de desemprego tornou mais difícil a mobilização dos trabalhadores. Além disso, a 
queda da inflação proporcionada pelo Plano Real esvaziou a principal reivindicação dos 
trabalhadores", explica Marcio Pochmann. 



Paula Marcelino pondera, no entanto, que elas conseguiram parar setores produtivos 
importantes. Segundo ela, o fato de que as eras Lula e Dilma não foram marcadas por 
greves gerais não significa que o movimento sindical brasileiro esfriou. 

 
"Lula e Dilma, com contradições indo e voltando, acabaram beneficiando os 

trabalhadores com várias políticas econômicas e sociais", explicou, acrescentando que 
"uma conjuntura melhor para conquista dos trabalhadores, da política econômica mais 

geral, desincentiva uma greve geral". 
 
Segundo ela, engana-se quem acha que as categorias estavam desmobilizadas. "Esse 

período teve um número de greves bastante expressivo. Foram greves ostensivas e 
vitoriosas. Em 2012, 95% dos acordos salariais foram fechados acima do índice de 

inflação", conta a pesquisadora. 
 
Isso pode mudar por causa das reformas do governo Temer? 

Avener Prado/Folhapress 

 
Manifestantes protestam na Av. Paulista contrarreforma da Previdência proposta pelo 
governo Temer, em 15 de março de 2017 
 

Segundo os especialistas ouvidos pelo UOL, tudo indica que sim. Marcelino afirma que 
o movimento sindical entrou em um período defensivo, de não mais focar na 

reivindicação de direito, mas de lutar para manter o que foi conquistado. 
 
"A conjuntura está bastante favorável para uma greve geral bem forte. Esse é um 

governo ilegítimo, que o tempo inteiro propõe uma nova política que afeta 
trabalhadores de maneira direta", acredita. 

 
 

Pochmann concorda e diz que, diferentemente das greves gerais das últimas décadas, 
os temas tratados não dizem respeito mais aos problemas econômicas que são 
sentidos no bolso do trabalhador. "Os temas são sobre o Brasil como um todo [a 

política econômica, a forma política com que o país é conduzido]. Além disso, há uma 
capacidade muito maior de mobilização que ultrapassa os sindicatos", disse. 

 

Índice de Confiança da Indústria fica estável entre março e abril 

24/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 

  
 

A prévia de abril do Índice de Confiança da Indústria (ICI) ficou em 90,8 pontos, 0,1 
ponto acima do resultado de março. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), os 
números mostram uma estabilidade do indicador, que é medido em uma escala de 

zero a 200 pontos. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/499296/indice-de-confianca-da-industria-fica-estavel-entre-marco-e-abril


Caso a prévia seja confirmada no resultado fim de abril, será o maior nível do índice 
desde maio de 2014 (92,2 pontos). 
 

A prévia aponta para uma piora da avaliação dos empresários da indústria em relação 
ao momento atual. O Índice da Situação Atual caiu 0,3 ponto e chegou a 88,2 pontos. 

No entanto, os empresários estão mais confiantes em relação ao futuro, de acordo 
com a prévia. O Índice de Expectativas subiu 0,5 ponto e atingiu 93,6 pontos. 

 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria também permaneceu 
estável na prévia de abril (74,4%), um patamar ainda baixo em termos históricos. 

Para a prévia de abril, foram consultadas 783 empresas entre os dias 3 e 20 deste 
mês. O resultado final da pesquisa será divulgado na próxima sexta-feira.  

 

Ociosidade trava reação das fábricas 

24/04/2017 – Fonte: Em.com 

 
Com dificuldade de competir e de investir, indústria perde participação no PIB 

do país, hoje limitada a 11% 

 

O processo de desindustrialização vivido no Brasil desde a década de 1980 não deve 
ser interrompido porque o país não consegue acompanhar o processo evolutivo do 

resto do mundo, segundo especialistas no setor ouvidos pelo Estado de Minas. “A 
capacidade ociosa da indústria está muito elevada e o problema é estrutural”, explica 
Roberto Castello Branco, diretor da FGV Crescimento e Desenvolvimento.  

 
Consideradas em seu conjunto, as fábricas brasileiras têm hoje participação menor no 

Produto Interno Bruto (PIB, a soma da produção de bens e serviços do país) do que 
nas economias emergentes. Elas respondem por 11%, enquanto a média das outras 
nações é de 15%. Na China, a manufatura representa 30% do PIB. 

 
Quando se fala em avanços tecnológicos, como os investimentos da chamada indústria 

4.0, Castello Branco é categórico e não vê chances de o país conseguir acompanhar 
economias mais desenvolvidas. “O Brasil adotou políticas industriais de incentivo, com 
intervenção do Estado, desde a estratégia de substituição das importações dos anos 

1950, criando restrições ao comércio internacional”, afirma o especialista da FGV. 
 

Castello Branco critica iniciativas como a de conteúdo local, da Zona Franca de Manaus, 
e a de crédito subsidiado, esta última intensificada “sem precedentes” entre 2007 e 
2014, que foram ineficazes, pois não conseguiram estimular o crescimento do país. 

“Mesmo com todos esses incentivos, a indústria encolheu porque não havia competição 
devido ao alto grau de protecionismo e as empresas não investiram em inovação. 

Ficaram deitadas em berços esplêndidos, demandando favores do Estado sem cessar 
e perderam a competitividade”, diz. 
 

Contudo, a perda de espaço da indústria na economia não é uma exclusividade do 
Brasil, segundo Bruno César Pino Oliveira de Araújo, diretor-adjunto de Estudos e 

Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). “A tendência de desindustrialização é uma tendência 
global. O único país onde a indústria não perde participação no PIB é a Alemanha”, 

destaca. 
 

Consenso entre especialistas é o caso da Embraer, que foi uma estratégia acertada do 
passado porque envolveu a criação de um centro de excelência próximo, o Instituto 
de Tecnologia Aeronáutica (ITA), que fornece mão de obra especializada para a 

empresa. “A Embraer tem uma escola de altíssima qualidade que teve investimento 
humano e em tecnologia no passado, e que não foi construída com subsídios”, ressalta 

Castello Branco. Bruno Cesar, do Ipea, lembra que a Embraer desenvolve o produto e 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/24/internas_economia,864339/ociosidade-trava-reacao-das-fabricas.shtml


agrega valor a ele, mas busca os fornecedores mais competitivos em vários países. 
“Esse é um dos diferenciais da companhia, mas nem todas acabam seguindo esse 
modelo no país”, lamenta. 

 
Os especialistas concordam, ainda, em que o país precisa de reformas para que a 

indústria nacional que sobreviveu aos dois últimos anos de recessão e ao processo de 
desindustrialização das últimas décadas mantenha, pelo menos, a participação atual 

na economia. 
 
Além da Embraer, o agronegócio é outra indústria que consegue ser competitiva, pois 

se desenvolveu com a ajuda de investimentos do governo em inteligência realizados 
na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lembram os especialistas. 

 
“Não há dúvidas de que o investimento em capital humano é um importante diferencial 
competitivo. Além disso, quando a cadeia produtiva é curta, como é o caso do 

agronegócio e da indústria de mineração, o país consegue se destacar no mercado 
externo. Mas o problema é quando a cadeia é extensa, como na manufatura.  

 
Aí a vantagem comparativa desaparece”, explica o economista-chefe do Instituto para 
Estudos de Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rafael Cagnin. 

 
De acordo com estudo do Iedi, o segmento de commodities (produtos agrícolas e 

minerais cotados no mercado internacional) passou relativamente ileso pela 
devastação da indústria entre 2014 e 2016.  
 

Nesses três anos, a produção industrial encolheu 17% e alguns ramos ultrapassaram 
50% de queda. Foi o caso dos setores de ônibus e caminhões (-64%), de cabines, 

carrocerias e reboques (-66%) e de equipamentos de informática e periféricos (-53%). 
Outros bens de capital – estruturas metálicas e caldeiraria pesada – encolheram 50% 
entre 2014 e 2016. Outros segmentos, como de fabricação e refino de açúcar e de 

produção de celulose, conseguiram passar ilesos à crise e tiveram crescimento de 2% 
e de 19%, respectivamente, no mesmo período. 

  
Crédito ainda é caro 
  

Na avaliação do Instituto para Estudos de Desenvolvimento Industrial (Iedi), os 
setores mais vulneráveis e que podem desaparecer são os que tiveram as maiores 

quedas da produção, com taxas superiores a 60% entre 2014 e 2016. “Há empresas 
que continuam tentando sobreviver, como é o caso das fabricantes de carrocerias de 
ônibus, mas os riscos de quem está acima desse percentual são mais elevados”, avisa 

o economista Rafael Cagnin. 
 

Ele observa que, mesmo se o câmbio estiver favorável ao setor, a ociosidade da 
indústria e a baixa produtividade da mão de obra nacional podem ser as âncoras de 

uma retomada desses setores. 
 
Bruno Cesar, do Ipea, também considera que um dos principais entraves para a 

indústria é a proteção de mercado. “Esse modelo faliu nos anos 1980”, resume ele. 
Cesar lembra que o país teve uma última onda protecionista em 2012, no primeiro 

mandato da presidente Dilma Rousseff, com a criação de vários regimes especiais, 
como o Inovar Auto, que está sendo alvo de um contencioso de vários países na 
Organização Mundial do Comércio.  

 
No entanto, o diretor do Ipea lembra que a retomada será lenta uma vez que a 

capacidade ociosa da indústria está elevada e a taxa de juros ainda precisa se ajustar 
a uma nova realidade para que as empresas voltem a contrair crédito e, assim, dar 
início a um novo ciclo de investimento. “Os segmentos onde a escala de investimento 



é mais baixa demoram muito para maturar, e são os últimos a responder a uma 
conjuntura favorável”, comenta.  
 

Queda dos juros e valorização do real estabilizam custos da indústria 

24/04/2017 – Fonte: CNI 

 
Estudo trimestral da CNI  mostra que custos industriais tiveram alta de 

apenas 0,1% no quarto trimestre do ano passado. O índice de custo com 
capital de giro, um dos componentes do indicador, caiu 5,4% 

 
Os custos industriais subiram 0,1% no quarto trimestre de 2016 em relação ao período 

imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Foi o segundo trimestre 
consecutivo de estabilidade no indicador. Mesmo assim, os custos da indústria 
brasileira subiram, em média, 5,2% no ano passado em relação a 2015. As 

informações são do Indicador de Custos Industriais, divulgado nesta quinta-feira, 20 
de abril, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 
O Indicador de Custos Industriais é formado pelos índices de custo tributário, de capital 
de giro e de custos com a produção. De acordo com a CNI, índice de custo tributário 

caiu 1,0% no quarto trimestre de 2016 na comparação frente ao período 
imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Na mesma base de comparação, 

o índice de custos com capital de giro recuou 5,4%. Foi o terceiro trimestre consecutivo 
de queda do índice.  
 

O índice de custo com produção subiu 0,5%, puxado pelas despesas com pessoal, que 
aumentaram 1,1%. Os custos de produção também incluem os custos com energia, 

que tiveram alta de 0,4%, e com a compra de bens intermediários, com aumento de 
0,3% no quarto trimestre na comparação com o terceiro trimestre de 2016, na série 
de dados dessazonalizados.  

 
A economista da CNI Maria Carolina Marques destaca que a estabilidade dos custos 

industriais é resultado da queda de alguns custos que subiram muito em 2015 e no 
início de 2016. "A valorização do real reduziu os custos com insumos importados e a 
queda dos juros diminuiu os custos com capital de giro. Além disso, na média anual, 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/queda-dos-juros-e-valorizacao-do-real-estabilizam-custos-da-industria/
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicador-de-custos-industriais/


houve uma pequena queda nos custos com energia", afirma a economista. "Mas as 
quedas foram pequenas diante dos aumentos expressivos que esses custos tiveram 
no período anterior, entre 2014 e 2015", lembra.  

 
 

MARGEM DE LUCRO - Enquanto os custos ficaram praticamente estáveis, os preços 
dos produtos industrializados subiram 0,5% no quarto trimestre frente ao período 

imediatamente anterior, com ajuste sazonal. "Esse é o quinto trimestre seguido em 
que os preços de manufaturados subiram mais que os custos industriais, o que não 
ocorria desde 2009/2010", observa a CNI. Os preços dos produtos industrializados 

tiveram uma alta média de 8,2% no ano passado. A diferença em relação aos custos 
permitiu a recomposição da margem de lucro das empresas.   

 
"As margens de lucro das empresas foram compridas entre o final de 2014 e o final 
de 2015. O crescimento dos custos abaixo do aumente de preços no período recente 

contribuem para a indústria se recuperar dessa perda”, afirma Maria Carolina.  
 

Além disso, com a estabilidade dos custos, os produtos brasileiros ganharam 
competitividade no trimestre, porque os preços em reais dos manufaturados 
importados subiram 0,6% no quarto trimestre de 2016. No mercado dos Estados 

Unidos, os preços em reais dos produtos industrializados aumentaram 1,8%. Nos dois 
casos, a alta, impulsionada pela valorização do real diante do dólar, foi superior aos 

custos industriais brasileiros, o que aumentou as chances de competição dos produtos 
nacionais.  
 

Mas esse ganho de competitividade foi insuficiente para compensar as perdas 
registradas ao longo de 2016. Na comparação com o último trimestre de 2015, os 

custos industriais brasileiros caíram 0,2%, mas a queda dos preços em reais dos 
manufaturados importados no mesmo período foi de 19,4%. No mercado dos Estados 
Unidos, a queda foi de 13,7%. 

 

Lei Anticorrupção entra na pauta de pequenas empresas 

24/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Os dois mil funcionários da processadora de pescados Gomes da Costa, com sede em 
Itajaí, Santa Catarina, têm à disposição, desde 2015, um manual anticorrupção, uma 
espécie de roteiro de como os empregados devem se comportar no ambiente 

profissional. O documento, de 20 páginas, adverte que os colaboradores não façam 
pagamentos a funcionários públicos e devem recusar categoricamente pedidos de 

dinheiro para obter facilidades para a empresa. 
 
Assim como na Gomes da Costa, o tema corrupção entrou na pauta de preocupações 

de muitas pequenas e médias empresas do país. Especialistas afirmam que trata-se 
de um efeito da Operação Lava Jato, combinado com a entrada em vigor da Lei 

Anticorrupção, que foi regulamentada em 2015, e que prevê punições a empresas 
apanhadas em atos ilícitos. 
 

http://www.contabeis.com.br/noticias/33667/lei-anticorrupcao-entra-na-pauta-de-pequenas-empresas/


 “Já temos até um departamento de compliance, como nas grandes corporações. Mas, 
no nosso caso, apenas um funcionário cuida do assunto”, diz Ana Cristina Dias, 
auditora interna da Gomes da Costa, ao observar que os funcionários são lembrados 

constantemente sobre o tema ética. Toda vez que acessam seus computadores, por 
exemplo, recebem uma mensagem sobre conduta e transparência no ambiente de 

trabalho, além de treinamentos periódicos com vídeos. 
 

Há um movimento crescente dessas pequenas empresas em busca de práticas que 
possam prevenir desvios de dinheiro, pagamento de propina e de outros atos ilícitos. 
Essa tendência foi revelada por uma pesquisa global feita pela seguradora Zurich, no 

ano passado. No Brasil, dos 2,6 mil pequenos e médios empresários consultados, 15% 
responderam que a corrupção é um dos principais riscos para suas empresas nos 

próximos meses. 
 
E a preocupação vem crescendo, ano a ano. Na pesquisa anterior, de 2015, 13,5% 

dos entrevistados apontavam a corrupção como um dos riscos para o negócio. Em 
2014, eram 10,5% e, em 2013, apenas 7,2%. Entre os 13 países pesquisados, o Brasil 

ficou no topo do ranking entre os mais preocupados com a corrupção. No México, por 
exemplo, só 7% dos pequenos empresários responderam que esse tema causa 
preocupação na administração de seus negócios.  

 
O que causa mais temor aos empresários mexicanos é a falta de demanda do 

consumidor.“ A atenção ao tema da corrupção aparece em todos os países, em menor 
ou maior grau. Mas, no Brasil, com as ações da Polícia Federal e do Ministério Público 
na Lava-Jato o tema da corrução veio para o dia a dia das empresas, inclusive das 

menores”, diz Walter Pereira, diretor de Varejo da Zurich. 
 

Nesse universo de pequenas empresas, há quem ainda esteja dando os primeiros 
passos, como a fabricante de cosméticos Theraskin, com 360 funcionários, com sede 
em São Bernardo do Campo, São Paulo.  

 
Como movimenta somas elevadas com compras de matéria-prima e embalagens, a 

empresa viu a necessidade de buscar mecanismos para tornar mais transparentes as 
negociações evitando condutas impróprias. 
 

 “Estamos iniciando esse trabalho com a montagem de um manual de conduta. Por 
ora, estamos nos prevenindo, já que desvios sempre podem acontecer”, conta o 

gerente financeiro da empresa, José Maria do Carmo, lembrando que até agora 
nenhum problema foi detectado. 
 

Para o professor da Fipecapi, Ariovaldo dos Santos, uma forma de melhorar a 
transparência das empresas, de qualquer tamanho, seria criar uma regra no Bndes 

obrigando todas as companhias que tomassem empréstimos a divulgar informações 
de suas operações, seja na internet ou em balanços.  

 
“Mesmo algumas empresas grandes, que tomam recursos no banco de fomento, não 
divulgam seus balanços. Isso deveria ser obrigatório e aumentaria a transparência de 

pequenas, médias e grandes empresas.” 
 

Compliance e finança corporativa recebem atenção redobrada. 
 
Instituição financeira sofreu com a deterioração da carteira de crédito nos 

últimos anos 
Mitigar fraudes praticadas por profissionais é uma necessidade em si e, 

adicionalmente, tem impactos positivos na imagem organizacional, no ambiente de 
trabalho, na motivação dos demais funcionários e na perenidade do negócio. A 
avaliação é de Renato Almeida dos Santos, sócio da S2 Consultoria, que destaca que 

a fraude atinge o desenvolvimento econômico da organização ao provocar ineficiência 



e incentivos errados, desestimulando seus colaboradores na busca pelo bem comum 
e gerando altos custos. 
 

Segundo o especialista, há formas de prevenir as fraudes internas com políticas e 
ferramentas de controle. Entre elas estão código de ética, canais de denúncias, 

monitoramento contínuo, treinamento e desenvolvimento, entre outros mecanismos.  
 

"Ao estruturar um programa de compliance, é fundamental considerar que há 
diferença substancial entre fraude e crime comum. O último se origina em ambiente 
não (ou pouco) controlado pela organização, já a fraude interna nasce do 

comportamento do colaborador no contexto organizacional", orienta. 
 

A partir daí, diz Santos, é possível observar e compreender os componentes repetitivos 
das fraudes, buscando responder questões como: "por que a fraude ocorreu?" e "como 
minha organização pode mitigar sua ocorrência?". Dessa forma, é possível buscar 

estratégias além da prevenção das consequências dos atos do fraudador e avançar no 
combate às irregularidades depois que elas ocorreram.  

 
"Se indivíduos cometem fraudes por influência do contexto da organização em que 
trabalham, há um prenúncio alentador: é possível não só prevenir, no sentido de 

aumentar a eficácia dos procedimentos para lidar com a fraude, mas também há a 
possibilidade de relativa predição quanto à formação do fraudador." 

 
O especialista lembra que, há mais de meio século, foi elaborado o primeiro modelo 
preditivo denominado "Triângulo da Fraude", o qual explica que, para que uma fraude 

ocorra, são necessários três fatores: racionalização, pressão e oportunidade. "Porém, 
assim como o tempo, a dinâmica da fraude também avançou, tornando-se mais 

sofisticada e de difícil identificação", diz Santos. Surge, assim, o modelo "Pentágono 
da Fraude", com elementos que auxiliam a identificar os motivos que levam a práticas 
criminosas. 

 
Além de buscar compreender e combater atos ilícitos estimuladas pela operação Lava 

Jato, as micro e pequenas empresas precisam enfrentar um outro desafio: a escassez 
de crédito. Isso porque a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já 
desenvolvida no Brasil, aliada à crise econômica, provocou a deterioração da carteira 

de crédito do Bndes nos últimos dois anos.  
 

Em 2014, 71% das operações financeiras do banco eram classificadas com nota "AA" 
ou "A", que significam um risco muito pequeno de calote. No ano passado, esse 
número caiu para 42%. Entre 2015 e 2016, as provisões para risco de crédito do banco 

subiram 524%, de R$ 1,468 bilhão para R$ 9,156 bilhões. 
 

A reavaliação da carteira foi feita após o banco verificar um aumento nos atrasos de 
pagamentos, principalmente depois da deflagração da Lava Jato, em 2014. No fim de 

2016, quase 60% dos financiamentos, ou R$ 196,4 bilhões, tinham notas entre "B" e 
"H" - o que significa atrasos entre 15 dias a mais de 180 dias. Dois anos antes, essa 
fatia era de 30%. 

 
Nos grandes bancos comerciais, privados ou estatais, essa relação é bem diferente. 

Entre os maiores nomes do setor, o Safra tem a melhor composição, com 89,5% das 
operações "AA" e "A", e apenas 10,5% com B ou pior. Itaú e Santander têm mais de 
70% das transações com as melhores notas, enquanto Caixa, Bradesco e Banco do 

Brasil operam na casa de 60% do crédito em "AA" e "A", segundo dados declarados 
ao Banco Central. 

 
O professor de finanças do Insper, Ricardo José de Almeida, diz que a deterioração da 
carteira do Bndes é esperada em um momento como o atual. "Alguns dos setores com 

grande exposição têm reduzida margem de lucro. Diante da recessão, é muito fácil 



cair no prejuízo, e o caixa aperta", diz. Almeida nota que, nessas situações, empresas 
passam a priorizar pagamentos. Nessa estratégia, financiamentos de bancos públicos 
e impostos costumam ir para o fim da lista de prioridades. 

 
Elementos do 'Pentágono da Fraude' 

Racionalização: discernimento sobre o certo e o errado, é a percepção moral que o 
indivíduo tem quando se depara com dilemas éticos que pautarão suas atitudes. O 

fraudador precisa racionalizar seus atos; ele necessita justificar para si e para os outros 
que determinada ação não é errada ou, caso seja, amenizar a situação flexibilizando 
os padrões éticos. 

 
Pressão: situação à qual o indivíduo esteja submetido, considerando o contexto em 

que o potencial fraudador esteja vivendo em um determinado momento de sua 
carreira. 
 

Oportunidade: é a ideia que o potencial fraudador faz do quão vulnerável o objeto 
desejado está, bem como a visualização que tem dos meios para a execução dessa 

fraude. 
 
Capacidade: se refere à habilidade do indivíduo que, com má intenção, consegue 

operar o sistema de forma ardilosa objetivando o cometimento da fraude. De nada 
adianta o pretenso fraudador possuir acesso ao sistema que pretende fraudar se ele 

não tem a competência para executar. 
 
Disposição ao risco: é a análise dos custos versus benefícios para decidir pelo 

cometimento ou não da fraude ocupacional. Antes de se tornar fraudador, o 
colaborador mensurará se os "benefícios" que a fraude trará cobrem os custos, na 

hipótese de ser descoberto e punido. Fonte: Renato Almeida dos Santos, sócio da S2 
Consultoria 
 

Tema ganha força com a Operação Lava Jato 
 

Lavagem de dinheiro e fraudes estão na mira de micro e pequenos 
empresários 
 

Após a regulamentação da Lei Anticorrupção, em 2015, as empresas já começaram a 
se equipar para evitar casos de corrupção, mas foi a Lava Jato que deu força a esse 

movimento. "Isso não evita que casos de corrupção aconteçam, mas o movimento 
ajuda na prevenção", destaca o advogado Rodrigo Porto Lauand, sócio do Porto Lauand 
e Toledo Advogados, especializado em Direito Empresarial. 

 
O especialista lembra que, com a Lei Anticorrupção, a própria pessoa física pode ser 

punida, além de a empresa levar multas de até R$ 60 milhões. "No entanto foi a Lava 
Jato que estimulou as pequenas empresas a discutir corrupção e trazer o assunto para 

o dia a dia dos funcionários", reforça. Lauand lembra que a lei prevê que empresas 
que possuem práticas anticorrupção têm a pena atenuada em caso de serem flagradas 
em delito. 

 
Na distribuidora de medicamentos Elfa, empresa que tem sede em João Pessoa, na 

Paraíba, a preocupação com o tema começou em 2010, quando uma consultoria 
independente criou um código de ética para os empregados. Atualmente, a companhia 
tem cerca de 400 funcionários, e se relaciona com muitas multinacionais.  

 
"Nossos fornecedores e parceiros comerciais - boa parte deles, empresas norte-

americanas - são rígidos em relação à aplicação da Lei Anticorrupção, que em outros 
países já vigora há mais tempo. E os efeitos dessa legislação também atingem suas 
subsidiárias no Brasil", aponta Luis Liveri, diretor-geral da empresa. 

 



Quando o Pátria Investimentos, gestor brasileiro de investimentos e parceiro da norte-
americana BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, adquiriu a Elfa em 2014, 
houve um impulso adicional para a estruturação de uma área de compliance interna. 

A Lei Anticorrupção norte-americana existe desde 1977, que prevê penas severas para 
empresas dos EUA e suas subsidiárias. 

 
"Já temos o departamento de compliance, que se reporta diretamente ao Conselho de 

Administração da empresa, o que garante sua independência. Uma denúncia contra o 
diretor-geral da empresa, por exemplo, vai direto para o conselho por meio de um 
canal de denúncia anônimo e independente", conta Claudia Valente, gerente de 

compliance da Elfa. 
 

Claudia passou recentemente por um treinamento oferecido pela Alliance for Integrity, 
um grupo composto, há alguns anos, por representantes de empresas nacionais e 
multinacionais, setor público, organizações internacionais e sociedade civil, que 

incentiva a transparência no sistema econômico.  
 

O grupo também capacita profissionais a treinar pequenas e médias empresas que 
queiram aderir às práticas anticorrupção. A iniciativa global foi implementada pela 
agência de cooperação técnica alemã GIZ e já chegou a diversos países, como Índia, 

México e Gana; e ao Brasil, em 2016. 
 

Sócio da área de investigação e fraudes da consultoria Ernst & Young (EY), Guilherme 
Meister observa que, ao lado da corrupção, também está crescendo a preocupação 
das pequenas empresas com lavagem de dinheiro e fraudes. Muitas acabaram sendo 

usadas para viabilizar desvios, em casos recentes revelados pela Lava Jato. "Empresas 
menores do setor de construção civil, artigos de luxo e comércio também passaram a 

se preocupar com a origem do dinheiro que recebem dos clientes." 
 
Segundo Meister, a EY detectou um crescimento de 50% ao ano, nos últimos três 

anos, de pequenas empresas buscando ajuda para implementar mecanismos 
anticorrupção.  

 
Entre elas há empresas que estão se preparando para receber investimentos, que 
podem ser de fundos estrangeiros, e buscando melhorar suas práticas de 

transparência. Outras, afirma Meister, procuram a consultoria, porque detectaram 
movimentos de fornecedores que podem resultar em desvios de conduta, ou porque 

seus parceiros já estão envolvidos em problemas de corrupção. 
 

MPEs e MEIs podem ter Justiça trabalhista gratuita 

24/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Os donos de pequenos negócios em dificuldades poderão ter acesso à Justiça 
trabalhista gratuita 

 
O juiz do Trabalho Marlos Melek, que participou da elaboração da proposta, afirma que 
a ideia é democratizar o acesso das micro e pequenas empresas e do 

microempreendedor individual ao Judiciário que trata das relações entre patrões e 
empregados 

 
Os donos de pequenos negócios em dificuldades poderão ter acesso à Justiça 
trabalhista gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos. Todos serão 

beneficiados, porém, com desconto automático de 50% nos depósitos recursais para 
questionar decisões desfavoráveis proferidas contra eles em primeira e segunda 

instância. 
 
É o que prevê o parecer do deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da 

reforma trabalhista em tramitação no Congresso Nacional. Nesta semana, começa 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/mpes-e-meis-podem-ter-justica-trabalhista-gratuita/


a discussão para a votação da matéria, que revoga 18 e altera 90 artigos da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Se aprovada no Congresso e sancionada pelo 
presidente Michel Temer, a nova lei irá beneficiar micro e pequenas empresas (MPEs), 

microempreendedores individuais (MEIs), empregadores domésticos e entidades 
filantrópicas. 

 
Detalhes do parecer que beneficiam os pequenos negocios foram apontados ao Portal 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa pelo juiz do Trabalho Marlos Melek, do 
Paraná, e também autor do livro ‘’Trabalhista! E agora?’’ lançado em 2016. Ele foi 
convidado do relator para colaborar na elaboração do parecer, apresentado na quarta- 

feira passada na comissão especial da Câmara que trata da matéria. 
 

“Isto que eu chamo de acesso à Justiça: [a empresa em crise] vai poder recorrer sem 
depositar, mas, mesmo para aqueles microempresários que não comprovarem a 
justiça gratuita, automaticamente a nova lei vai propor um desconto de 50% do 

depósito recursal, para fazer com que o microempresário possa recorrer de suas 
decisões que não julgar adequadas.  

 
Hoje, os tribunais superiores recebem uma carga muito grande de grandes empresas. 
Então, nós estamos democratizando o acesso ao Poder Judiciário para a pequena e 

microempresa. A partir do momento que ela comprovar que tá mal das pernas que 
tá apertada, que tá no vermelho, ela não paga pra recorrer, porque ela vai ter a justiça 

gratuita, sendo a critério do juiz esse deferimento ou não, e mesmo que ela não 
comprove que ela está mal das pernas, a lei, reconhecendo que ela é micro e pequena 
e tem um faturamento “x”, automaticamente a lei vai dar um desconto de 50% no 

depósito recursal para a micro e a pequena empresa e também para o 
microempreendedor individual (MEI)”. 

 
Pensando nas pequenas empresas Melek destaca os três princípios, que são 
considerados grandes pilares para todo empresário e que foram aplicados na 

construção da nova lei: a liberdade, a simplificação e a segurança jurídica. Mudanças 
que foram pensadas para possibilitar que o pequeno empresário tenha acesso à Justiça 

facilitado, justificou. 
 
Melek alertou, entretanto, que empresas de todos os portes poderão sofrer as sanções 

previstas na legislação trabalhista, se decidirem transformar em pessas jurídicas seus 
trabalhadores efetivos. “Na hora em que ele tentar burlar isso, ele está se expondo a 

um grande risco trabalhista”, advertiu. Por isso, foi estabelecido o prazo de 18 meses 
para a recontratação de trabalhador efetivo dispensado para ser contratado como 
terceirizado ou por meio de empresa da qual seja sócio. Isso é para evitar a 

“pejotização”, que a transformação do assalariado em pessoa jurídica, com a redução 
dos encargos trabalhistas. 

 
A proposta também pode aumentar, de 13 para 40, o número de itens a serem 

negociados entre trabalhadores e empregados por meio de convenções coletivas, 
prevalecendo o acertado entre as partes sobre o que estabelece a CLT. Entre os itens 
estão: parcelamento de férias em até três vezes, redução do intervalo de almoço com 

o mínimo de 30 minutos, banco de horas, plano de cargos e salários e pagamento do 
deslocamento até o trabalho e aumento da jornada de trabalho em até 12 horas, desde 

que acertada em convenção coletiva. 
  
Em contrapartida,  itens de direitos dos trabalhadores assegurados no artigo 7º da 

Constituição não poderão ser alvo de negociação, entre eles o 13º salário, férias etc. 
“Nós, aqui, demos uma contribuição muito humilde, mas com muita garra, com muita 

vontade, para que seja o melhor para o nosso país” avaliou o juiz trabalhista. 
 
Confira abaixo a entrevista com o juiz do Trabalho Marlos Melek: 



Portal Lei Geral: Qual o efeito que a proposta da reforma trabalhista traz para 
os pequenos negócios no Brasil? 
Marlos Melek: O tempo todo, todo o tempo, cada, artigo, linha que nós pensávamos, 

discutíamos, escrevíamos, nós pensávamos, de coração, estou sendo muito sincero, 
na realidade da pequena e microempresa do Brasil. Então na hora de escrever uma lei 

nova, o comando da lei, nós refletíamos, nós ponderávamos toda a equipe – o próprio 
deputado Rogério Marinho participou ativamente, em todas as reuniões ele estava 

presente –, sempre olhando a consequência e o reflexo daquilo nas pequenas e 
microempresas do Brasil.  
 

Então, de concreto, o que nós temos?  Nós temos três grandes princípios. Não é 
semântica, não. São princípios verdadeiros que foram aplicados na construção da nova 

lei, que são mais de 100 artigos na CLT que  serão alterados. São eles: a liberdade, a 
simplificação e a segurança jurídica. Esses são os três grandes pilares para todos 
empresários, mas especialmente para os pequenos e microempreendedores. 

 
Por exemplo, nós teremos um acesso à Justiça trabalhista pelo pequeno e 

microempresário, um acesso à Justiça facilitado. De que forma, de que maneira? O 
pequeno empresário poderá obter o benefício da justiça gratuita. De forma expressa 
na lei. Se ele comprovar que a empresa dele está no vermelho, comprovar no extrato 

que a empresa está usando o cheque especial, comprovar que a empresa está mal 
economicamente, o juiz poderá declarar a gratuidade da Justiça. E ele aí não vai ter 

custas no processo. Não vai pagar para recorrer de uma decisão judicial, que hoje 
custa R$ 8,9 mil.em primeira instância [R$ 17,9 em segunda instância]. 
 

PLG: O relator acatou as emendas apresentadas de extinção ou redução do 
depósito recursal para as micro e pequenas empresas? 

MM: Mas é exatamente isso que eu estou falando. Quando a justiça gratuita for 
declarada pelo juiz a favor daquela micro ou pequena empresa, não haverá depósito 
recursal. Isto que eu chamo de acesso à Justiça: vai poder recorrer sem depositar, 

mas, mesmo para aqueles microempresários que não comprovarem a justiça gratuita, 
automaticamente a nova lei vai para propor um desconto de 50% do depósito recursal, 

para fazer com que o microempresário possa recorrer de suas decisões que não julgar 
adequadas.  
 

Hoje, os tribunais superiores recebem uma carga muito grande de grandes empresas, 
então nós estamos democratizando o acesso ao Poder Judiciário para a pequena e 

microempresas a partir do momento que ela comprovar que está mal das pernas que 
está apertada, que está no vermelho, ela não paga pra recorrer porque ela vai ter a 
justiça gratuita, sendo a critério do juiz esse deferimento ou não, e mesmo que ela 

não comprove que ela está mal das pernas, a lei, reconhecendo que ela é micro e 
pequena e tem um faturamento “x”, automaticamente a lei vai dar um desconto de 

50% no depósito recursal para a micro e a pequena empresa e também para o 
microempreendedor individual (MEI). 

 
PLG: Alguma novidade sobre contribuição assistencial? 
MM: Como é que vai funcionar a contribuição assistencial ou qualquer outra obrigação 

de cunho patrimonial, dinheiro, que os sindicatos inventarem? Seja para as empresas 
seja para os trabalhadores. Vai ter que ter uma autorização prévia e expressa para 

que possa descontar do salário do trabalhador.  
 
Como é que é hoje? Hoje faz a convenção coletiva e, com base na convenção coletiva, 

a empresa vai descontar do salário do cara. E depois e isso dá muito problema na 
Justiça. Agora mudou, mudou totalmente. Porque agora qualquer tipo de desconto que 

a convenção coletiva inventar para o trabalhador vai ter que ter uma autorização 
prévia e expressa, senão nem a empresa pode descontar do salário nem o sindicato 
pode emitir boleto ou outra forma de cobrança contra o trabalhador. E da mesma 

forma para empresário. Paro o empresário concordar em pagar qualquer coisa 



é preciso ter uma autorização prévia e expressa. E o que é ‘’expressa’’? É por escrito. 
Então acabou a possibilidade cobrar indevidamente a pessoa para depois a pessoa ter 
que correr atrás e dizer que não quer. Agora não. 

 
PGL: O Supremo tinha até decidido recentemente fevereiro que a cobrança da 

contribuição assistencial não poderia ser feita junto aos trabalhadores não 
sindicalizados.  Isso evita novas ações. 

MM: Exatamente. 
 
PLG: O imposto sindical será extinto? 

MM: O deputado está se defendendo e isso já é fato notório público. O fim do imposto 
sindical, que foi criado na Era Vargas Inspirado no modelo ditatorial da época. A 

palavra imposto é na verdade uma coisa que você paga para o estado. Como é que 
pode ter um sindicato receber um imposto? O que é proposta do deputado Rogério 
Marinho está fazendo não é acabar com o imposto sindical, A contribuição sindical.  

 
È fazer com que ela seja facultativa e não mais obrigatória. Dentro daquele conceito 

Inicial que eu lhe falei de liberdade. Isso aqui é liberdade, paga quem quer. O sindicato 
seja patronal seja do trabalhador tem que mostrar serviços para poder angariar 
pessoas que podem pagar aquela mensalidade ou uma contribuição para o sindicato. 

 
PGL: Mas se a contribuição deixa de ser compulsória ela deixa de ser imposto? 

MM: É isso que a nossa redação, observando o que o Brasil clama, está propondo. 
 
PGL: E essa questão da terceirização, que é um grande mercado para as micro 

e pequenas empresas, estão falando de uma quarentena de 18 meses que o 
empregador efetivo deveria passar para depois virar um prestador de 

serviços ou um terceirizado. Isso vai acontecer? 
MM: Há uma preocupação de todos. Eu falo como juiz do Trabalho Marlos Melek, eu 
não falo pelo deputado Rogério Marinho, eu não falo pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), eu não falo pela Casa Civil. O que eu posso dizer que o Marlos pensa de tudo 
isso. É que nem a Casa Civil nem o Parlamento, nem a Justiça, ninguém quer no Brasil 

o fenômeno indiscriminado da “pejotização” [quando um assalariado é transformado 
de forma fraudulenta em pessoa jurídica], para não reduzir direitos.  
 

Então, o cuidado de se colocar 18 meses é para fazer que as empresas não saiam por 
aí dispensando as pessoas e transformando elas numa empresa, o que, na verdade, é 

uma fraude. Estamos protegendo o mercado de trabalho da precarização, nós estamos 
protegendo o Brasil do fenômeno da “pejotização”. E por que o período tão longo de 
18 meses? É para mostrar para a sociedade brasileira que esse é o real intuito da lei, 

que não quer que o sujeito seja pejotizado. É bom esclarecer isto: o empresário pode 
terceirizar uma série de coisas, mas a partir do momento em que transforma um 

empregado em PJ, apenas para fugir dos direitos trabalhistas e dos encargos sociais, 
ele está correndo e vai continuar correndo um grande risco trabalhista. 

 
PLG: Mas não é preferível ele virar PJ do que perder o emprego? 
MM: Mas aí veja: o que o trabalhador assina, na vigência do contrato de trabalho e 

abre mão de direitos, o juiz depois declara nulo. Isso acaba custando muito caro para 
o empresário. É preciso ficar atento em relação a isso. Ele pode terceirizar? Pode. Pode 

terceirizar de verdade. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa terceirizada para 
fazer a limpeza do meu estabelecimento, é uma empresa de verdade. Na hora em que 
ele tentar burlar isso, ele está se expondo a um grande risco trabalhista. 

 
PLG: Há outras salvaguardas? 

MM: Sim, a parte da terceirização dá ao trabalhador terceirizado todas as garantias 
de saúde, de higiene e segurança do trabalho que um trabalhador que seja empregado 
daquela empresa tem. Então, o terceirizado vai poder usar o mesmo transporte, vai 

ter direito a usar o mesmo espaço de banheiro, de higiene, de armários para trocar de 



roupa, fazer uma ceia, o médico da empresa, o ambulatório… Vai ter direito de usar 
tudo isso. 
 

PLGl: Há algo mais? 
MM: A isonomia do terceirizado será possível, se o terceirizado vai ter ou não os 

mesmos salários dos trabalhadores efetivos, através de convenção coletiva. É a 
convenção coletiva que vai dizer se naquela categoria, naquela atividade econômica, 

há ou não a isonomia salarial do terceirizado como trabalhador com contrato por prazo 
indeterminado na empresa. 
 

PGL: Essas alterações também visam criar filtros para diminuir a 
judicialização e o excesso de ações na justiça do trabalho. Que filtros são 

esses? 
MM: Nós tivemos, no ano retrasado, 5 milhões de novas ações trabalhistas e, no ano 
passado,4 milhões de novas ações trabalhistas, então serão criados vários filtros.Como 

funcionam esses filtros? Primeiro continuamos na expectativa que as comissões de 
conciliação prévia sejam em algum momento liberadas pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), estamos muito confiantes nisso. 
 
PGL: O funcionamento dessas comissões de conciliação está suspenso? 

MM: Há uma liminar vigente do ministro Marcos Aurélio que declarou provisoriamente 
que essas comissões de conciliação prévia dos sindicatos são inconstitucionais, ou 

melhor, não diz que são inconstitucionais, diz que passar obrigatoriamente por elas 
antes de entrar na Justiça, isso seria inconstitucional. Não as comissões em si, mas do 
fato de passar por elas antes como requisito para poder ingressar com uma ação na 

Justiça.  
 

Nós temos um sentimento de que, se isso for levado a plenário no Supremo, isso possa 
mudar, que as comissões de conciliação prévia que seja uma passagem obrigatória 
para o ingresso de uma ação trabalhista. Mas, mesmo que isso não aconteça, o 

substitutivo vai trazer uma série de mecanismos que serão explicados melhor nos 
próximos dias para que a Justiça do Trabalho deixe de ser tanto uma justiça do conflito, 

do litígio, para ser uma Justiça de ainda mais conciliação, de ainda mais acordo, 
diminuir a beligerância, diminuir a briga, fazer mais acordos, É isso que pretendemos 
com vários mecanismos que estão sendo sugeridos pelo substitutivo. 

 
PGL: Os advogados fazem acordo entre as partes e esse acordo poderia ser 

já homologado pelo juiz? 
MM: Isso é verdade, isso é o que nós chamamos de jurisdição voluntária. O que 
significa isso? A parte não precisa brigar em juízo, ter pedidos contra a outra, basta 

que tenha um advogado, o outro advogado concorde, o advogado da empresa 
concorde com advogado do trabalhador e vice-versa.  

 
Os dois assistidos por advogados que sabem a parte técnica que conhecem as leis e 

eles podem redigir um acordo e levar esse acordo para o juiz, não para que o juiz ouça 
testemunhas e produza provas, apenas para que o juiz homologue o acordo que eles 
fizeram se o juiz entender por bem. O juiz não é obrigado a homologar o acordo, ele 

vai avaliar se é minimamente razoável, se é justo, mas essa possibilidade não existia 
no direito do trabalho do Brasil. No processo civil já existe, no código civil já existe e 

isso nós trazemos para o direito do trabalho como uma novidade para diminuir a 
beligerância. 
 

PLG: Mas isso não é igual ao Juizado de Pequenas Causas? 
MM: Não. Não é. Na verdade, você faz um acordo e leva o juiz para homologar. O 

Juizado de Pequenas Causas, ele tem um valor limite de 40 salários mínimos. Nesse 
caso não vai ter. Pode ser um acordo de cinco salários, de 20 salários, de mil salários. 
É tudo a mesma coisa, vai levar o juiz do trabalho para que ele possa homologar. Não 

tem limite. 



PGL: Magistrado, há também aquela coisa das grávidas que podem trabalhar 
em ambientes insalubres? 
MM: Na verdade, tudo é uma questão de jogos de palavras. Veja só o que você falou: 

a grávida pode trabalhar em ambientes insalubres.  
 

Na verdade é o contrário. A lei fala que ela não pode. A lei que nós estamos propondo, 
ela fala que não pode. Salvo, se ela quiser e apresentar ainda um atestado médico. É 

o contrário. Ela somente pode trabalhar no ambiente insalubre, se apresentar o 
atestado médico.  
 

Então, qual que é a lógica aqui? Por exemplo: a mulher está no início de uma gestação, 
trabalha em uma clínica e é dermatologista. Qual o problema dessa médica ficar mais 

alguns meses ali trabalhando em um ambiente que é considerado insalubre, mas ela 
é uma médica dermatologista de uma clínica? Então são casos e casos. Quem que 
pode dizer se aquele ambiente, daquela forma, seja um hospital, uma clínica ou um 

consultório, quem é que pode dizer para nós, se aquilo, se aquele ambiente pode 
afetar a saúde da grávida, do lactante ou do bebê? O médico.  

 
Eu sou juiz, eu não sei. Então, a última palavra, para dizer se a pessoa pode ou não 
trabalhar em um ambiente considerado insalubre, vai ser do médico. Se o médico 

disser “não, esse ambiente vai fazer mal para a saúde dela”, ela não vai trabalhar. Ela 
somente vai trabalhar se tiver um atestado médico. É o contrário, entendeu? Tanto 

que, além desse, todos os outros direitos constitucionais da mulher estão mantidos.  
 
Todos! Inclusive nós estamos eliminando da CLT um artigo que é contra a mulher. 

Estamos eliminando um artigo que diz que a mulher que trabalhar em oficina do 
marido não tem nenhum direito trabalhista. Está escrito lá com todas as letras. 

 
PGL: Mas só na oficina ou em qualquer local que seja do marido? 
MM: A lei fala que ela trabalhe em uma oficina dirigida pelo marido. É que a palavra 

oficina vem de ofício, profissão. Então na época, usaram esse linguajar. Tá sendo 
revogado esse artigo. Já pensou? Vai trabalhar com o marido e agora vai ser escrava 

do marido. Não pode, né?! 
 
PLG: Que outros pontos o senhor acha relevante? O senhor lembra que a gente 

conversou uma vez, e o senhor falava que a ideia era legal, se tivesse a criação de um 
novo Estatuto Brasileiro do Trabalho? 

 
MM: Lembro, claro. Veja, o que aconteceu, fazer o Estatuto Brasileiro do Trabalho a 
gente não fez. Mas a gente está conseguindo mudar em mais de 100 artigos da CLT. 

Quer dizer, então vai prestigiar a liberdade, segurança jurídica e simplificação. 
 

PLG: Perfeito. Parabéns pela sua colaboração. 
MM: Olha, desde o princípio, nós temos dito que nós estamos trabalhando com muita 

responsabilidade, muito amor e muito espírito republicano. Então aqui nós estamos 
olhando realmente para esse sofrido País, e é isso que nos moveu o tempo todo.  
 

Agora, daqui para frente, isso vai para o parlamento, o Brasil vai dizer o que quer e o 
que não quer, através do seu parlamento, através da representação política, vai para 

a sanção do presidente da República, e nós esperamos que aconteça o que seja melhor 
para o Brasil. Nós, aqui, demos uma contribuição muito humilde, mas com muita garra, 
com muita vontade, para que seja o melhor para o nosso país. 

 
 

 
 
 

 



Se os robôs roubarem seu emprego, pagarão seus impostos? 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Corrente endossada por Bill Gates defende cobrança de taxas a empresas 
onde automação substitui humanos; mas medida pode frear a inovação 

 

 
Osvalter Urbinati  
 

Era de se esperar de um sindicalista, mas veio da boca do patrão: os robôs que vão 
substituir os humanos nas fábricas e escritórios devem pagar impostos semelhantes 

aos cobrados de um trabalhador de carne e osso – imposto de renda, por exemplo. A 
posição de Bill Gates endossa a de vários outros políticos, economistas e pensadores; 
mas caiu como uma bomba. Faz sentido, o homem que fez fortuna com a tecnologia 

e a inovação não se importa se tal medida frear justamente a tecnologia e a inovação. 
O errado, para ele, é não atentar ao impacto social da Indústria 4.0. Para outros, o 

errado, na verdade, é ele. 
 
O debate acalorado que se seguiu à entrevista concedida pelo fundador da Microsoft 

ao site Quartz, em fevereiro, mostra a complexidade do assunto. “Certamente deve 
haver impostos relacionados à automação. Hoje, o trabalhador humano que, digamos, 

custa US$ 50 mil para uma fábrica tem tributação sobre ele, como imposto de renda, 
imposto previdenciário, todas essas coisas. Se um robô entrar para fazer a mesma 
coisa, deveríamos taxá-lo em um nível similar”, disse. 

 
A premissa de Gates é um tanto pessimista – o que não significa errada. “Faz sentido 

se imaginarmos um mundo em que as máquinas serão muito mais rápidas em tirar 
empregos humanos do que em criar novos”, analisa o economista e consultor 
independente Luis Cézar Bonelli.  

 
“Obviamente, nesse cenário, a preocupação social é grande. Seria uma solução mais 

simplista fazer com que o empresário que compre um maquinário desses pague 
imposto na proporção da que pagaria com trabalhadores humanos”, destaca. Gates 
sugere investir esse dinheiro na qualificação dos excluídos pela tecnologia – além de 

direcioná-lo a funções que, para ele, cabem só aos humanos (educação, por exemplo). 
 

Para a “The Economist”, é uma teoria bonita, só que impraticável. “Um robô é um 
investimento de capital, como um forno ou um computador. Tributação que dissuade 

investimento torna as pessoas mais pobres sem arrecadar muito dinheiro”, publicou a 
revista em um artigo.  
 

Tem mais. Um dos inconvenientes do futuro é que ele costuma ser imprevisível. Será 
que a Indústria 4.0 será tão rápida, a ponto de substituir os trabalhadores em uma 

velocidade muito superior ao rearranjo das funções? Os números dizem que sim –5 
milhões perderão o emprego até 2020, diz o Fórum Econômico Mundial; 850 mil vagas 
serão criadas com a digitalização, diz o Parlamento Europeu.  

 
A indústria tem outra posição. “Nossa indústria é muito pesada, exige levantar uma 

carroceria, portas pesadas, ou seja, tarefas que causam muita fadiga. Os robôs não 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/se-os-robos-roubarem-seu-emprego-pagarao-seus-impostos-5npg4vukn4nxko322vx78nbc4
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik6OfkmLbTAhVBKCYKHcbuBPgQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fqz.com%2F911968%2Fbill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes%2F&usg=AFQjCNE8K5GjWuQJcM1izlokvGuJ-wx7vg


tiram o trabalho dos humanos. Eles são usados para ajudá-los. Temos unidades com 
dezenas de robôs e que não pararam de contratar”, diz João Veloso Jr., gerente sênior 
de Comunicação Corporativa do BMW Group Brasil –a fabricante alemã está avançada 

na Indústria 4.0.  
 

Longe de ser o único contraponto. Os robôs podem tornar a vida mais barata. “E se 
os custos de saúde aumentarem, mordendo o salários dos trabalhadores [e não haver 

inovação tecnológica para barateá-los]?”, complementa a “Economist”. 
 
Talvez a solução passe por outros modelos de programas sociais, tais como reforma 

na educação e na formação profissional ou subsídios aos grupos mais afetados pelo 
desemprego em tempos hi-tech, como sugeriu ao “Washington Post” o ex-secretário 

de Tesouro dos EUA Lawrence Summers.  
 
O ponto central, ao fim de tudo, é que taxar robôs pode não ser muito diferente de 

cobrar imposto de um computador com Excel. O programa, aliás, é da Microsoft, de 
Gates. Certamente, isso o teria deixado alguns milhões abaixo na escala dos grandes 

abastados. 
 
Indústria 4.0 

Enquanto você lê este texto, há ônibus circulando sem motoristas na Suíça, no Japão 
e nos Estados Unidos. Há fábrica na Alemanha que sequer tem funcionários na linha 

de produção. Existe um robô em um grande escritório de advocacia fazendo um papel 
de pesquisa antes atribuído aos novatos. E até uma inteligência artificial produzindo 
matérias. 

 
A Indústria 4.0 é um termo para definir um cenário onde os funcionários humanos são 

substituídos por máquinas autônomas, como robôs e sistemas de inteligência 
artificial. Embora diga mais respeito à indústria, seu conceito pode ser ampliado a 

diversas áreas, como a de serviços. 
 
Parlamento europeu 

Um documento do Parlamento Europeu, elaborado neste ano, discute o futuro dos 
robôs. O relatório trata de questões jurídicas, como a responsabilidade no caso de um 

acidente com carro autônomo. Os parlamentares eliminaram no texto final, porém, 
um parágrafo sobre a possibilidade de as máquinas pagarem impostos e um sobre 
renda básica universal.  

 

Venda de carros seminovos cresce 3% no Paraná 

24/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Dados divulgados pela Associação de Revendedores de Veículos Automotores no 

Estado do Paraná (Assovepar) mostram que no 1º trimestre de 2017 foi registrado 
aumento de aproximadamente 3% nas vendas de automóveis seminovos e usados no 

Paraná, totalizando 226.399 veículos comercializados, contra 219.950 vendidos no 
mesmo período de 2016. 
 

O mês de março obteve o melhor resultado do trimestre, fechando com 81.240 
unidades. Se comparado ao mês anterior, fevereiro, quando foram vendidos 64.977, 

o aumento foi de 25%. Em relação ao mesmo mês de 2016, que vendeu 76.377 
veículos, o incremento foi de 6%.  

 
Para o vice-presidente da Assovepar, Cesar Lançoni Santos, a expectativa para os 
próximos meses é positiva, pois essa melhora nas vendas é um sinal da retomada 

econômica, e também reflexo da liberação do saldo das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/499234/venda-de-carros-seminovos-cresce-3-no-parana


Fabricante de autopeças deverá ter filial no Brasil 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A nova divisão para produção de transmissões automatizadas para caminhões e 
ônibus, fruto da joint venture global entre as autopeças Cummins e Eaton, anunciada 

neste mês, deve ter uma filial no Brasil.  
 

De acordo com dirigentes das duas empresas no País, o equipamento deverá ser 
importado após seu lançamento, em 2018, “mas rapidamente será montado 
localmente”, afirma Antonio Galvão, presidente do Grupo Veículos da Eaton para 

América do Sul.  
 

Pelo acordo que criou a nova divisão, chamada de Eaton Cummins Tecnologias de 
Transmissão Automatizada, a Eaton receberá US$ 600 milhões da Cummins por 50% 
de participação na joint venture.  

 
O grupo tem quatro fábricas no Brasil, sendo três em São Paulo (Valinhos, Mogi Mirim 

e São José dos Campos) e uma em Caxias do Sul (RS). As duas primeiras são mais 
cotadas para receber a unidade da nova divisão. Galvão não revela, por enquanto, a 
previsão do valor a ser investido.  

 
O investimento maior será em pesquisa e desenvolvimento, informa Galvão, pois a 

empresa já produz transmissões automatizadas em Valinhos. Segundo ele, a nova 
geração de componentes a ser desenvolvida pela joint venture será a mais avançada 
do mercado mundial. Vai equipar apenas caminhões médios e pesados, além de 

ônibus, e será fabricada inicialmente nos Estados Unidos.  
 

Câmbio. O câmbio automatizado já equipa grande parte dos novos caminhões 
pesados no Brasil e começa a ampliar presença nos veículos médios. Segundo o 
presidente da fabricante de motores diesel Cummins Brasil, Luis Pasquotto, entre as 

vantagens do câmbio automatizado estão economia de combustível, menor custo de 
manutenção e maior vida útil da embreagem.  

 
Os dois executivos avaliam que a crise no setor automotivo brasileiro não deve 
provocar atrasos na chegada ao País da nova tecnologia. No ano passado, as vendas 

de caminhões registraram queda de 29,4% em relação a 2015, para um total de 50,5 
mil unidades.  

 
O mercado de ônibus, por sua vez, teve recuo de 33,5%, na mesma comparação, para 
11.162 unidades em 2016. No primeiro trimestre de 2017, as quedas continuaram 

próximas a esses porcentuais, na comparação com igual período do ano passado. 
 

Deputados devedores propõem perdão de débitos em novo Refis 

24/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

Sérgio Lima/Folhapress 

 

 

Vista aérea do Congresso, parlamentares devedores tentam alterar medida 
provisória para se beneficiar em programa 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fabricante-de-autopecas-devera-ter-filial-no-brasil/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877939-deputados-devedores-propoem-perdao-de-debitos-em-novo-refis.shtml


Parlamentares que devem à União R$ 3 bilhões em tributos inscritos na dívida ativa 
tentam se beneficiar com o perdão dos débitos em uma negociação para alterar a 
medida provisória que instituiu o PRT (Programa de Regularização Tributária), uma 

nova regra de parcelamento com a Receita Federal.  
 

O projeto de conversão da MP em lei deve ser concluído até meados de maio e está 
sob a relatoria do deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG). O parlamentar 

acumula débitos de R$ 67,8 milhões em nome de suas empresas.  
 
O deputado afirmou que seu relatório está pronto e deve ser apresentado nesta terça-

feira (25). Deputados e senadores submeteram ao relator 376 emendas ao texto 
enviado pelo Executivo.  

 
Quase metade delas partiu de parlamentares devedores. Outra parcela (37%) foi 
apresentada por congressistas que se elegeram com doação de empresas inscritas na 

dívida ativa da União.  
 

A Folha fez um levantamento da dívida total de deputados e senadores com dados 
fornecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por meio da Lei de Acesso à 
Informação. Na Câmara, 291 deputados devem R$ 1 bilhão em nome próprio, de 

empresas controladas por eles ou de que são sócios.  
 

Também entram nessa conta companhias, fundações ou agremiações em que os 
parlamentares aparecem como corresponsáveis.  
 

A maior parte dessas dívidas (R$ 724,6 milhões) está nas empresas controladas por 
um grupo de 190 deputados, ou 37% da Câmara.  

 
No Senado, os débitos seriam menores não fosse a pendência do senador Zezé Perrella 
(PMDB-MG), que aparece como corresponsável por uma dívida de R$ 1,7 bilhão em 

nome do Frigorífico Cristal, envolvido em um esquema de sonegação fiscal.  
 

Incluindo esse débito, o montante devido por 46 senadores (mais da metade do total 
de senadores) totaliza cerca de R$ 2 bilhões.  
 

"Parlamentares devedores foram eleitos por empresas devedoras, que só usam os 
programas de refinanciamento para continuar não pagando imposto", disse o 

coordenador-geral da dívida ativa da União, Daniel de Saboia.  
 
Ele argumenta que os benefícios de anistia aos devedores beneficiam um número 

pequeno de grandes empresas. "São justamente aquelas que apareceram no noticiário 
envolvidas nas investigações da Polícia Federal. Elas estão na Lava Jato, na Carne 

Fraca, na Recall, na Saqueador, na Acrônimo."  
 

PRAZO E DESCONTO  
Uma das principais alterações feitas ao texto original da MP é o aumento do prazo de 
parcelamento dos débitos de 120 para 180 meses.  

 
Também há uma escala de descontos para multas e juros que, dependendo do valor 

da parcela inicial paga à vista, pode chegar a 85%. Quem optar pelo pagamento à 
vista terá desconto de 90% da multa e dos juros.  
 

"Às vezes, o valor da multa e dos juros fica maior que a dívida original," disse o 
deputado Newton Cardoso Júnior. "É um absurdo."  

 
O deputado também propõe a alteração do índice de juros usado na correção da dívida. 
"A maior demanda que recebi [pedidos de entidades de classe] foi pela troca da Selic 

[taxa básica, mais alta] pela TJLP [Taxa de Juros de Longo Prazo, mais baixa]."  



Parlamentares afirmam que não há conflito de interesses 
Deputados e senadores envolvidos nas discussões do Programa de Regularização 
Tributária negaram conflito de interesse em sua atuação no projeto do novo Refis.  

 
"Não vejo nada demais [em participar das discussões]. Ninguém vai fazer nada em 

causa própria, até porque foi o governo que mandou uma medida provisória para cá. 
Não foi iniciativa da Câmara", disse o deputado Andrés Sanchez (PT-SP).  

 
"A Receita e a PGFN [Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional] querem descobrir chifre 
em cabeça de cavalo", disse o deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), relator 

do projeto. "Seguimos a orientação do presidente Temer [para fazer o Refis]."  
 

Ele confirmou os débitos. "Hoje, quem não é devedor?", disse. "Receita e PGFN tratam 
o devedor como criminoso."  
 

Cardoso diz não se considerar legislando em causa própria. "A maior parte das 
emendas partiu de senadores e deputados que sequer participam da comissão [que 

analisa o texto]. Recebi mais de 50 entidades de classe." 
  
O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), que faz parte da comissão que avalia a MP, 

afirmou que está na lista de devedores porque sua empresa foi indevidamente 
declarada falida. Segundo ele, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça reverteu o 

processo.  
 
"A PGFN diz que estamos beneficiando empresas sonegadoras", afirmou. "Empresa 

inadimplente não é sonegadora. Se a dificuldade pega, é mais do que natural que a 
empresa pare de pagar a União para poder honrar compromissos com funcionários e 

fornecedores primeiro."  
 
Kaefer também não se considera impedido de participar do debate da MP. "Estou na 

Câmara há 11 anos e sou membro da Comissão de Fiscalização e Tributação."  
 

O deputado Júlio César (PSD-PI) afirmou que sua dívida se refere a pendências rurais 
que são negociadas no âmbito de outra lei. "Nem vou me beneficiar pela MP."  
 

Os parlamentares consideram indevida a divulgação de seus nomes na lista da PGFN.  
 

Segundo eles, seus créditos foram renegociados de acordo com os programas de 
parcelamento anteriores.  
 

Desde sexta-feira (21), a Folha procurou os deputados Roberto Balestra (PP-GO), 
Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), Elcione Barbalho (PMDB-PA) e Marinaldo Rosendo 

(PSB-PE), mas não obteve resposta.  
 

A reportagem não conseguiu contato com o senador Zezé Perrella (PMDB-MG). À 
Justiça Federal, ele negou ter participação no Frigorífico Cristal, acusado de participar 
de esquema de sonegação. Porém, o juiz acatou a posição da PGFN de que ele era um 

dos sócios da empresa.  
 

Também não responderam os senadores Jader Barbalho (PMDB-PA) e Fernando Collor 
(PTC-AL).  
 

Os sinais sobre o Brasil são positivos 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Mesmo em um momento em que ainda há dúvidas sobre a retomada da economia e 
com a instabilidade política criada pela Operação Lava Jato, António Mexia, presidente 

do grupo Energias de Portugal, dono da EDP Brasil, vê potencial de crescimento por 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/os-sinais-sobre-o-brasil-sao-positivos/


aqui e avalia que o País fez a lição de casa do ponto de vista regulatório. Mexia diz 
estar “moderadamente otimista” em relação ao mercado nacional, que representa 
entre 15% e 20% dos resultados globais da EDP. “O Brasil constitui, depois dos 

Estados Unidos, nossa maior plataforma de crescimento.”  
 

Leia os principais trechos da entrevista ao Estado:  
 

Como a EDP avalia o momento atual do Brasil?  
A EDP nunca esteve eufórica com o Brasil, nem quando todo mundo estava. E, depois, 
quando todos diziam que o Brasil era um problema sem solução, não mudamos de 

estratégia. Nossa posição sempre foi ponderada e de longo prazo. O setor de energia 
sempre foi uma aposta clara de crescimento, e com enquadramento (legal) bem 

desenhado. Aliás, o Brasil tem coisas que a Europa devia ter, como os leilões.  
 
O Brasil é um exemplo nesse aspecto?  

O País reconheceu a necessidade de fazer concorrência não apenas no mercado de 
Bolsa. Obviamente, o modelo tem grandes problemas de implementação, mas é bem 

concebido. Grandes players mundiais se interessam pelo mercado brasileiro. Estamos 
há 20 anos no País, e há 11 na Bolsa. O Brasil representa de 15% a 20% dos nossos 
resultados operacionais e constitui, depois dos Estados Unidos, nossa maior 

plataforma de crescimento.  
 

O setor elétrico tem sido marcado pelas investidas dos chineses. Como o sr. 
avalia isso?  
A China Three Gorges (CTG) é nossa acionista e parceira. A nossa abordagem prova 

que eles têm ambição, mas são uma empresa disciplinada. No Brasil, somos parceiros 
em Cachoeira Caldeirão, Jari e São Manuel. Se há alguma coisa a dizer é: total 

integração nos consórcios e na cultura local.  
 
Mas as ofertas dos chineses têm sido bastante agressivas.  

Não vejo nenhuma diferença entre a CTG e qualquer outro operador. Em alguns dos 
leilões, os europeus foram tão agressivos quanto os chineses.  

 
Isso é porque acreditam na recuperação da economia?  
O controle da inflação e a redução das taxas de juros são determinantes. Há quem 

estime que a Selic possa cair abaixo de 10% ao fim do ano. Acho que é uma época de 
algum saneamento sob vários aspectos da economia e me parece que o controle da 

inflação é absolutamente decisivo. Diria que estou moderadamente otimista. E o 
moderadamente é só para que não pareça estranho. Os sinais são positivos.  
 

Qual vai ser o investimento no Brasil esse ano?  
Temos investido, em média, R$ 1 bilhão por ano e nossa política é continuar neste 

ritmo. É possível que aumente devido à entrada na transmissão.  
 

A EDP entrou no setor da transmissão em novembro, num leilão. É uma nova 
aposta?  
A transmissão dá oportunidades de crescimento mantendo o perfil de risco. Haverá 

muitos leilões. Ao contrário do que ocorria há dois anos, não há necessidade de nova 
geração. Obviamente vai haver algum investimento para acompanhar o crescimento 

da economia, mas haverá um número limitado de leilões de nova capacidade. Por isso, 
no curto prazo, a questão da transmissão é importante.  
 

Essa aposta foi para enfrentar a diminuição da demanda?  
A estimativa da demanda para este ano é de um ligeiro aumento. Todo mundo ainda 

se lembra dos apagões de 2014 ou 2015. A diminuição da procura trouxe alguma 
capacidade para o setor respirar. Hoje, nossa principal preocupação é que sejam 
esclarecidas as regras para eventuais sobrecontratações das distribuidoras. Porque a 



saída dos chamados clientes especiais, que podem comprar energia no mercado livre, 
não está sendo incluída na sobrecontratação involuntária.  
 

Que outros problemas precisam ser solucionados?  
A forma para se conseguir acesso a contratos de longo prazo no gás para geração é 

um exemplo típico do que ainda se precisa fazer. O papel do BNDES, que sempre foi 
muito importante na infraestrutura, é outro exemplo.  

 
É importante que o Brasil não faça uma coisa que a Europa tem feito, que é esquecer 
que o passado não é incerto. As pessoas tomam decisões com base em regras que 

devem ser estáveis e não devem ser alteradas no meio do jogo. A questão do 
financiamento é absolutamente essencial.  

 
Há chance de se resolver isso em meio ao tumulto político?  
Independentemente de as pessoas dizerem que este momento é transitório, eu não 

quero classificar nada de transitório. Hoje, é muito normal eu estar em Londres ou em 
Nova York, e as pessoas se mostrarem tranquilas sobre o setor no Brasil. Porque os 

fundamentos e as regras estão lá. É muito importante que não se crie uma percepção 
errada. Os problemas do setor estão sendo tratados, as regras são estáveis. Aliás, 
conseguem-se aqui respostas relativamente mais rápidas que em países da Europa.  

 
Quais são os planos da EDP para as aquisições?  

O movimento de fusões e aquisições no Brasil atingiu no ano passado cerca de US$ 
300 bilhões. Neste momento, acredita-se que o Brasil vai ter novos movimentos de 
consolidação, e isso inclui o setor de energia elétrica. 

 

Reunião do IMFC Foi conclusiva sobre protecionismo 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reunião do Comitê Monetário 

e Financeiro Internacional do FMI (IMFC, na sigla em inglês) “foi conclusiva de que a 
grande maioria é contra o protecionismo.” Segundo o ministro, “a conclusão geral é o 

protecionismo prejudica o crescimento mundial.” IMFC é a sigla em inglês deste 
comitê.  
 

“Foi feita ao final da reunião do IMFC foi feita a recomendação para que os países 
evitem posturas protecionistas”, destacou Meirelles. “Expressamos nossa posição a 

favor de maior abertura comercial. A experiência do Brasil no passado mostrou que o 
protecionismo prejudicou o País.”  
 

Segundo o ministro, os representantes dos Estados Unidos no encontro no FMI não 
discordaram da postura geral contra o protecionismo e a favor do multilateralismo. “É 

sabido que dentro do governo americano há defensores do livre comércio para o país. 
 

Caged: Brasil perdeu 63.624 vagas formais de emprego em março 

24/04/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O Brasil perdeu 63.624 vagas formais de emprego em março deste ano, de acordo 
com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério 

do Trabalho. No trimestre, o Brasil registra fechamento líquido de 64.378 empregos. 
Em março do ano passado, o saldo foi negativo em 118.776 vagas.  
 

O resultado foi pior que o intervalo de estimativas de analistas do mercado financeiro 
consultados pelo Projeções Broadcast. A pesquisa consultou 18 instituições, cujas 

previsões iam do fechamento de 37 mil vagas à abertura de 40 mil postos de trabalho.  
O número de março ficou abaixo da mediana das previsões, que indicava abertura de 
9.954 pontos no mês passado. 
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Com perda de 33.909 vagas, comércio tem pior desempenho do Caged de 

março 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
O comércio foi o setor da economia que mais fechou postos de trabalho em março, de 

acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho. No mês passado, houve saldo líquido negativo de 33.909 

empregos nesse setor. 
 
Em seguida, o segmento de Serviços foi o segundo com a maior contribuição negativa: 

17.086 postos em março. 
 

Segundo o Ministério do Trabalho, a construção civil também contribuiu 
negativamente, com 9.059 postos fechados. 
 

Outros segmentos da economia que também tiveram fechamento de postos foram a 
indústria da transformação (-3.499 empregos) e agricultura (-3.471 postos). 

 
Por outro lado, a administração pública terminou março com abertura líquida de 4.574 
postos de trabalho.  

 

Número do Caged era esperado e tem certa defasagem, diz Meirelles 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os dados do Cadastro Geral 

de Empregados de março, com o fechamento líquido de 63.624 vagas formais, "era 
esperado e tem certa defasagem", pois quando está em curso um processo de reversão 

da situação da economia, de queda para avanço do Produto Interno Bruto (PIB), o 
mercado de trabalho demora mais para reagir. 
 

"Nossa expectativa é de que no meio do ano teremos estabilização e início de um fluxo 
mais estável de criação de empregos", apontou. 

 
Segundo o ministro, contudo, a economia já dá sinais de expansão, como mostraram 
os dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-BR), na margem, em janeiro e 

em fevereiro, quando "subiu 1,3%, um número muito forte". Para Meirelles, "os dados 
de emprego podem mostrar alguma acomodação em março, em termos de atividade. 

Precisamos ver o IBC-BR".  
 

Ministro do Trabalho nega frustração com queda no emprego no Caged de 
março 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, nega que a queda do número de empregos 

formais no mês de março gera a sensação de frustração para o governo. "Não há 
frustração porque a comparação com 2016 mostra metade da perda de emprego. 
Vamos melhorando mês a mês e a perda de emprego vem reduzindo 

sistematicamente", afirmou. 
 

Nogueira explicou que a confiança continua no governo porque os números mostram 
que o ritmo de destruição de empregos é cada vez menor. "Em março de 2016, foram 
fechados 118,7 mil empregos. Agora, tivemos 64,6 mil empregos. O ritmo está menor. 

Não houve frustração e a expectativa positiva se mantém", disse. 
 

Questionado, Ronaldo Nogueira rechaçou a avaliação de que pode ter havido 
comemoração precipitada em fevereiro, quando o dado do emprego foi anunciado no 
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Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer. "Não houve 
comemoração precipitada em fevereiro, quando houve criação de empregos." 
 

Para o ministro, os indicadores de confiança nas empresas, investidores e famílias 
indicam que a economia começa a reagir e, por isso, há confiança. "Vamos recuperar 

os dados positivos de empregos; estamos confiando no Brasil." 
 

O ministro do Trabalho ressaltou que não é possível que o emprego de alguns setores 
se recupere em períodos muito curtos. Na construção civil, por exemplo, Nogueira 
citou que a criação de empregos só deve ser vista em alguns meses e citou agosto 

como possível virada no emprego da construção. Mesmo assim, reafirmou a aposta de 
que abril poderá voltar a ter números positivos. 

 
Abril 
 

Mesmo com a má notícia de que o Brasil voltou a perder empregos em março, Ronaldo 
Nogueira demonstrou confiança na retomada da criação de empregos no curto prazo. 

"Acredito que em abril poderemos ter uma sinalização positiva." 
 
O ministro argumenta que a economia brasileira poderá voltar a ter criação líquida de 

empregos porque há sinais de retomada da confiança e na retomada da demanda. 
"Lógico que eu gostaria de estar noticiando a continuidade dos números positivos e 

espero que em abril, quando estivermos aqui, poderemos estar analisando números 
positivos", disse. 
 

Reforma trabalhista 
 

Durante a entrevista, o ministro comentou que não há ressalvas ao relatório da 
reforma trabalhista apresentado pelo deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). "Não há 
críticas em relação ao texto. Preciso elogiar o relator por produzir um texto que é 

resultado das audiências públicas."  
 

Dados de março continuam indicando recuperação do emprego, diz 

ministério 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
O coordenador de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, avalia que 

os dados de março não geraram surpresa e continuam indicando recuperação das 
condições do mercado de trabalho, já que a destruição de empregos está cada vez 
menos intensa. Para o técnico, o mês de fevereiro - quando foram criados 35,6 mil 

empregos - é que sinalizava antecipação da recuperação do indicador e destoou do 
movimento visto até então. 

 
"Em fevereiro, os números foram impactados positivamente pelo emprego no setor de 

serviços e o mês acabou antecipando de forma mais forte a tendência de recuperação 
que vivemos. Agora, o mês de março retoma o ritmo de recuperação que vínhamos 
vivendo no segundo semestre de 2016", disse o técnico. Para Magalhães, "não há 

nenhum motivo para negativismo". "Fevereiro antecipou uma tendência que março 
não confirmou, mas a tendência de recuperação continua." 

 
O coordenador do Ministério do Trabalho explica que é possível falar que a recuperação 
continua com a observação dos dados que mostram que a economia tem fechado 

menos vagas que o observado há um ano. Além disso, notou que alguns economistas 
do setor privado já preveem que é possível voltar à geração de empregos neste 

semestre.  
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Reforma trabalhista pretende diminuir o número de ações na Justiça 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Parecer do relator tem normas que visam diminuir o número de ações na 
Justiça do Trabalho, entre elas a punição por litigância de má-fé  

 

 
Com a reforma, mediação e arbitragem devem ser mais estimuladas como alternativas 

ao Judiciário para questões trabalhistas. Hugo Harada/Gazeta do Povo  
 

O parecer do relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), 
apresenta algumas normas para diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho.  
 

O excesso de processos trabalhistas está na mira do relator – só em 2016, chegaram 
2,75 milhões de novas ações às Varas do Trabalho. Para ele, a falta de onerosidade 

para se ingressar com uma ação, com a ausência da sucumbência, e a Justiça gratuita 
são propulsores disso que classifica de “ativismo judicial”.  
 

Marinho propôs mecanismos para endurecer as regras de acesso à Justiça sem custos 
e punição para a litigância de má-fé. Além disso, o projeto também incentiva soluções 

alternativas, como a arbitragem e a mediação.  
 

Para Adauto Duarte, conselheiro jurídico do Instituto Via Iuris, a Justiça do Trabalho 
se tornou uma aventura que pode ser melhor que a loteria. Para desestimular a 
proposição de novas ações, ele acredita que a proposta de impor mais critérios para a 

concessão da Justiça gratuita é um acerto. “Se você consegue diminuir o número de 
processos, melhora o tempo de tramitação e de espera daqueles que efetivamente 

têm algo a receber”, pontua.  
 
O advogado especialista em relações do trabalho Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, 

Calderon e Advogados Associados, concorda. Para ele, as “ações aventureiras” que 
existem na Justiça do Trabalho geram um efeito nocivo. Caso o reclamante ganhe a 

causa – até mesmo com a celebração de um acordo ou por falhas processuais – ele 
terá um enriquecimento ilícito. Por outro lado, se ele perde a causa não há uma 
punição e ele não responde pelo dano que cometeu.  

 
Essa falta de punição está com os dias contados: de acordo com o relatório, a litigância 

de má-fé será punida e o reclamante poderá arcar, inclusive, com despesas periciais. 
 
Limitação e retrocesso 

Já para Sandro Lunard Nicoladeli, professor de Direito do Trabalho da UFPR, as 
propostas de Marinho têm um viés de limitação e retrocesso. Para ele, há dois pontos 

que devem ser levados em consideração: a crise e o cumprimento da lei. 
 
O momento de recessão é mais propício para um aumento no número de ações. Por 

outro lado, a maior parte das ações ajuizadas têm temas como reconhecimento de 
vínculo empregatício e pagamento de verbas rescisórias: para evitá-las, basta cumprir 

a lei.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-trabalhista-pretende-diminuir-o-numero-de-acoes-na-justica-0s8k09bmagr6na83n1hf2ynxx


Para Nicoladeli, a proposta ainda apresenta travas à Justiça do Trabalho e ignora vários 
passos que o Judiciário já deu, no sentido de manter a segurança jurídica e a 
previsibilidade das decisões. 

 
Ativismo exagerado 

A proposta de mecanismos para reduzir a quantidade de ações no aspecto processual, 
como arbitragem e mediação, é elogiada para o Zavanella. “Me parece uma forma 

inteligente que já é usada em outras esferas, como no direito de família, que já utiliza 
muito a mediação”, observa. Para ele, a prevalência do negociado em acordos coletivos 
sobre o legislado também pode colaborar para a diminuição da enxurrada de ações 

porque evitaria o ativismo exagerado do próprio Judiciário. 
 

No entanto, uma real redução das demandas judiciais só deve acontecer em longo 
prazo. Para Zavanella, a tendência é de aumento no número de ações trabalhistas, 
até que as novas normas sejam internalizadas pela Justiça, inclusive pelas cortes 

superiores.  
 

Propostas para se ter menos judicialização vão deixar CLT mais explícita. 
Confira: 

 

Veja algumas das alterações propostas no texto substitutivo da reforma trabalhista 

 
Art. 8: a nova redação quer deixar “evidente a supremacia da lei na aplicação do 
Direito do Trabalho, por mais paradoxal que possa parecer esse dispositivo, 

impedindo-se, dessa forma, a inversão da ordem de aplicação das normas”. O objetivo 
é não dar margem para ações que tenham pedidos em súmulas e outros mecanismos 

dos tribunais, que não poderão ser sobrepostos à lei. 
 
Art. 507-B: o empregador poderá firmar termo de quitação anual das obrigações 

trabalhistas, na presença do sindicato da categoria, com detalhamento das obrigações 
e eficácia liberatória. A ideia é que esse termo sirva como mais um instrumento de 

prova, em caso de ajuizamento de ação trabalhista. 
 
Art. 790: estabelece critérios para concessão da Justiça gratuita. A expectativa é de 

diminuir o número de ações ao exigir mais que “um mero atestado de pobreza” para 
ter acesso ao benefício. 

 
Art. 790-B: a redação prevê como responsabilidade da parte que perdeu a ação o 
pagamento dos custos periciais, hoje à cargo da União, salvo se beneficiária da Justiça 

gratuita. 
 

Art. 793-A: inclui dispositivos sobre a litigância de má-fé na própria CLT, utilizando 
como modelo os dispositivos sobre o tema no Código de Processo Civil. O objetivo é 
coibir ações temerárias. 

 
Art. 840: as alterações no artigo pretendem exigir que o pedido, nas ações 

trabalhistas, seja “certo, determinado e que tenha o seu valor devidamente indicado”. 
 
Art. 841: foi acrescentado um parágrafo que condiciona a desistência do reclamante 

à anuência do reclamado. Mais uma vez, a intenção é reduzir o número de ações 
ajuizadas porque o reclamante terá de arcar com as custas processuais, em caso de 

prosseguimento da ação. 
 
 

 
 

 



'Pejotização' continua fraude, afirma juiz 

24/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 

Relação com PJ só é legal caso não haja subordinação, regularidade e exclusividade 

Por cinco anos, o especialista em tecnologia da informação C. F., 61, teve jornada de 
trabalho com hora para entrar e sair, precisava negociar férias de no máximo 15 dias 

e era subordinado a um chefe.  
 
Embora a descrição se aplique a um trabalhador com carteira assinada, C. F. era "PJ": 

tinha um CNPJ para fazer contratos com outras empresas. Na prática, porém, ele 
prestava serviços apenas para uma, que o tratava como um empregado -com exceção 

dos direitos trabalhistas.  
 
Ele aceitou essas condições porque foi a forma mais rápida de encontrar um emprego 

com salário compatível ao que recebia após mudar de São Paulo para Brasília.  
 

Com a liberação da terceirização de todas as atividades, sancionada pelo presidente 
Michel Temer no final de março, críticos afirmam que esse tipo de fraude trabalhista -
conhecida popularmente como "pejotização"- vai tornar-se mais frequente.  

 
O mesmo risco é apontado na permissão para que empresas façam contratos com 

autônomos, prevista na proposta de reforma trabalhista em discussão no Congresso.  
O próprio governo se preocupa com o impacto dessas medidas. O relator da reforma, 
o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), proibiu em seu parecer a recontratação de 

funcionários demitidos como terceirizados por um período de 18 meses.  
 

Para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região de São Paulo, Wilson 
Fernandes, a lei de terceirização não legalizou a prática. Perante a Justiça, ela continua 
sendo entendida como uma fraude trabalhista, diz.  

 
Segundo a legislação, o PJ legal firma contratos de prestação de serviços com outras 

empresas e tem autonomia para organizar seu trabalho.  
 
Já o ilegal não tem essa liberdade, trabalhando como um empregado comum, 

subordinado a uma empresa.  
 

Essa situação pode ser comprovada na Justiça por meio de e-mails que mostrem 
controle do trabalho pelo empregador e notas fiscais sequenciais emitidas pelo PJ com 
o mesmo valor, mostrando se tratar na realidade de um salário, dizem advogados.  

 
Muitos PJs, contudo, têm medo de ficarem marcados e não conseguirem uma vaga 

após abrirem um processo.  
 

"Eu corria o risco de entrar com uma ação e não conseguir outro emprego. Você não 
é bem-visto quando inicia um processo", afirma C.F., especialista em TI, que pediu 
que não fosse identificado.  

-  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877772-pejotizacao-continua-fraude-afirma-juiz.shtml


DENTRO DA LEI 
Relação com PJ é legal desde que observado:  
 

CONTRATO 
Documento deve ser firmado entre empresa e PJ definindo escopo, duração e 

pagamento do serviço prestado  
 

AUTONOMIA 
O PJ tem liberdade para definir a rotina do seu trabalho, como horário e local. Ele pode 
ter prazos e ser requisitado a prestar serviços em lugares definidos, mas tudo 

isso deve ser negociado. Ele pode atender mais de uma empresa  
 

RESPONSABILIDADE 
Ele deve emitir nota fiscal e fica a seu critério contribuir para o INSS  
-  

FORA DA LEI 
Contratação de PJ é fraude se houver:  

 
SUBORDINAÇÃO 
O PJ recebe ordens. A empresa contratante define os horários de entrada, almoço e 

saída do PJ, bem como as atividades que ele fará  
 

FREQUÊNCIA 
O PJ presta serviço com regularidade, tal como um empregado  
 

ONEROSIDADE 
O pagamento pelo serviço é feito como um salário (um valor fixo ao mês)  

 
EXCLUSIVIDADE 
O PJ presta serviços apenas para uma empresa, uma vez que ela define toda sua rotina 

de trabalho 
 

Reforma prevê novos tipos de jornada de trabalho; saiba quais são eles 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Proposta de reforma da CLT traz mudanças em relação às jornadas de 
trabalho, como o teletrabalho e mudanças no regime de tempo parcial. 

“Inovação” é a regulamentação da jornada intermitente 

 

 
Alexandre Mazzo/Gazeta do Povo  

 
O brasileiro poderá ter novos tipos de jornadas de trabalho regulamentados, caso a 

reforma trabalhista avance no Congresso. O relatório propõe a regulamentação da 
jornada intermitente, do teletrabalho (home office) e mudanças no regime de tempo 
parcial.  

 
O relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) afirma que a CLT precisa 

disciplinar as novas modalidades de contratação, “decorrentes das inovações 
tecnológicas e as suas consequências”. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-preve-novos-tipos-de-jornada-de-trabalho-saiba-quais-sao-eles-e6eif0zklcwivxx1y4n4ac1bp
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-preve-novos-tipos-de-jornada-de-trabalho-saiba-quais-sao-eles-e6eif0zklcwivxx1y4n4ac1bp#ancora-1
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A maior novidade do relatório parece ser a jornada intermitente, em que o empregado 
recebe por hora. A justificativa para a inclusão dessa modalidade é de que ela já ocorre 
no mercado informal e é prática em outras economias, inclusive mais desenvolvidas 

que o Brasil. 
 

O objetivo da reforma é regulamentar a contratação de funcionários sem horários fixos 
de trabalhos – o que já ocorre em alguns setores, como o de bares e restaurantes. A 

proposta prevê a prestação de serviço de forma descontínua, com períodos alternados 
de trabalho e folga.  
 

O trabalho intermitente pode ser um estímulo a contratação em períodos de crise, de 
acordo com Adauto Duarte, conselheiro jurídico do Instituto Via Iuris. “O trabalho 

intermitente pode ser uma ferramenta para adequar o mercado – tanto para o 
empregado, que precisa de uma atividade parcial, quanto para o empregador, que não 
tem certeza da demanda”, justifica.  

 
Por outro lado, o professor de direito do trabalho da UFPR Sandro Lunard Nicoladeli 

lembra que o risco da atividade profissional é do empregador e que a jornada 
intermitente acaba por fragilizar ainda mais o funcionário. “O trabalhador é acessado 
ao acaso. O que vale é a atividade empresarial a qualquer tempo e a qualquer custo 

e você desorganiza a vida privada desse trabalhador”, argumenta. 
 

O advogado especialista em Relações do Trabalho, Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, 
Calderon e Advogados Associados, pondera que essa figura não existe no ordenamento 
jurídico brasileiro e divide muitas opiniões.  

 
Entre os pontos positivos, ele cita a possibilidade de um estudante adaptar os horários 

de seus cursos ao trabalho e obter uma renda ou mesmo para atender a sazonalidade 
de algumas atividades.  
 

Por outro lado, o empregado fica à mercê do empregador. “Ele só é chamado quando 
a empresa tiver interesse e tem um ganho muito menor que o trabalhador regular, 

podendo receber até mesmo menos que o piso daquela categoria”, pontua. 
 
Legislação deve acompanhar mudanças 

Para Zavanella, falta bom senso e razoabilidade no debate, que está muito polarizado 
e não caminha para um entendimento. “Precisamos de uma atualização da legislação 

para atender essa nova forma de trabalho e emprego e tirar essa enorme massa da 
informalidade”, defende.  
 

Ao virar as costas para esse tema, o advogado pontua que se perpetuam os riscos 
para o trabalhador, que seguirá na informalidade, e potencializa prejuízos para 

empresas, que ficam descobertas em caso de fiscalizações e vulneráveis a ações 
judiciais, que podem por fim ao negócio. “Não adianta matar a galinha se se quer ter 

ovos”, lembra. 
 
Mais jornadas 

Além do trabalho intermitente, a reforma trabalhista prevê outros tipos de jornada de 
trabalho. 

 
- Teletrabalho: a proposta prevê esse modelo de contratação, em que o funcionário 
trabalha em um ambiente distinto da sede da empresa, “com utilização de tecnologias 

da informação e de comunicação”.  
 

O Art 62 foi alterado e um novo capítulo (II-A) criado para normatizar o tipo de relação 
trabalhista. De acordo com a proposta, a prestação de serviços nesta modalidade deve 
ser descrita no contrato de trabalho, embora o comparecimento eventual à sede não 



a descaracterize. As alterações do regime de trabalho podem ser feitas se houver 
mútuo acordo entre as partes, com aditivo contratual. 
 

- Regime de tempo parcial: o trabalho neste regime é aquele cuja duração não 
ultrapassa 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas-extras, ou o que não 

excede 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas 
suplementares por semana.  

 
As mudanças estão no Art. 58-A – antes, só eram permitidas as contratações até 25 
horas semanais. Além da mudança no tempo do regime parcial, a proposta iguala o 

gozo de férias dos contratados neste regime aos empregados com prazo determinado 
e permite a conversão de um terço do período de férias em dinheiro. 

 
O que diz o projeto sobre “jornada intermitente” 
Além de definir o tipo de trabalho, há a regulamentação dos direitos dos trabalhadores.  

 
Veja: 

Art 443: Ele define o que é trabalho intermitente como aquele em que “a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos 
de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 

independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, inclusive as 
disciplinadas por legislação específica”. 

 
Art 452-A: De acordo com o artigo, o trabalho intermitente deve ter um contrato por 

escrito, com o valor da hora de trabalho. Ela não pode ser inferior ao valor da hora do 
salário mínimo ou ao que é pago aos demais funcionários que exercem a mesma 
função. 

 
Nesse artigo, é determinado que a prestação do serviço deve ser convocada pelo 

empregador por meio de comunicação eficaz, informando a jornada e com 
antecedência de três dias corridos. Após a convocação, o empregado tem um dia útil 
para responder.  

 
Ao fim da prestação de serviço, o empregado deve receber as seguintes 

parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo 
terceiro salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O 

empregador também deve recolher o FGTS e contribuição previdenciária 
proporcionais. A cada doze meses, o empregado ganha o direito de um mês de férias 
no ano seguinte. 

 

Sem proteção, 32 milhões de informais são esquecidos na reforma 
Trabalhista 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 
 

Trabalhadores sem carteira e por conta própria veem mais distante o sonho 
de ter registro com mudança parcial e flexível da legislação 

 

Mais de 32 milhões de brasileiros não contam com qualquer garantia da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e, mesmo se aprovada a polêmica reforma trabalhista que 
tramita a toque de caixa na Câmara dos Deputados, continuarão fora do guarda-chuva 

dos direitos de proteção social no país. São os trabalhadores sem carteira assinada ou 
que atuam por conta própria, uma legião que representa 36% do total de 89,3 milhões 
de trabalhadores ocupados no Brasil.  

 
Como regra, eles não gozam de férias remuneradas, não recebem13º salário, hora 

extra e não têm o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tampouco a 
previdência obrigatória. Não bastasse isso, também ganham menos que os protegidos 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/24/internas_economia,864335/sem-protecao-informais-sao-esquecidos-na-reforma-trabalhista.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/04/24/internas_economia,864335/sem-protecao-informais-sao-esquecidos-na-reforma-trabalhista.shtml


da legislação trabalhista, em média 60% a 70%, do valor recebido por quem conta 
com o abrigo da CLT. 
 

Sem carteira e sem garantias 
 

Longe de ser um projeto de ampla reforma das relações de trabalho no Brasil, que 
deveria incluir os já esquecidos do mercado formal, as mudanças que o Congresso vai 

apreciar criam grande flexibilização e permitem que a negociação se sobreponha ao 
legislado. Assim, além de a proposta não ter envolvido todos os trabalhadores, ainda 
torna mais distante o sonho dos desprotegidos, – os sem registro e aqueles que 

trabalham por conta própria – de ter um dia as garantias dos direitos trabalhistas. 
 

 
De acordo com dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, divulgada em março, os 33,7 milhões de trabalhadores com carteira 
assinada em fevereiro ganham, em média, R$ 1.983 por mês. Já os 10,2 milhões de 

sem carteira recebem R$ 1.215, também na média, remuneração 39% menor; e os 
22,2 milhões de trabalhadores por conta própria ganham R$ 1.528, montante 23% 

menor. 
 
O presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas (Amat), Marco Antônio 

Freitas, considera que as regras que regem o trabalho por conta própria são “tema 
pendente”. “O autônomo não tem direito a férias, não tem Fundo de Garantia e multa 

de 40% quando demitido. Entendo que ele teria que ganhar a mais para ser 



recompensado. Só que isso não tem ocorrido. O autônomo se sujeita a ganhar 
qualquer valor para não ficar sem trabalho”, afirma. 
 

Na avaliação dele, a reforma trabalhista em tramitação favorece o maior número de 
autônomos. “A reforma do governo quer a terceirização. Também querem acabar com 

a hora de almoço, flexibilizando-a para 30 minutos”, cita Freitas. Entre os principais 
pontos da reforma estão a flexibilização da jornada, fragmentação de férias, 

remuneração por produtividade e banco de horas. O projeto também regula a questão 
do trabalho em casa (o chamado home office na expressão em inglês), entre outros 
pontos. 

 
Não são mais do que 15 os dias em que a cabeleireira e maquiadora Angélica Ramalho, 

que trabalha como autônoma num salão no Centro de BH, goza de férias. Os 
vencimentos dela são baseados na produção diária e é por isso que ela não pode parar 
de trabalhar. A atividade sem vínculo é praxe na área”, afirma Angélica, que se tornou 

uma microempreendedora individual (o sistema conhecido como MEI). “Isso dá mais 
segurança para o dono do salão”, diz. Ela acredita que a carga tributária que recai 

sobre seu trabalho é excessiva. “Não tenho retorno do quanto pago de imposto”, 
reclama. 
Críticas 

 
O desembargador Milton Vasques Thibau de Almeida, do Tribunal Regional do Trabalho 

de Minas Gerais, critica como a reforma trabalhista vem sendo conduzida. “O que é 
essencial não está na reforma. Ela é pequena e pontual. O foco principal é atingir a 
Justiça do Trabalho e legalizar as fraudes mais comuns. Pelo texto, o acordo coletivo 

prevaleceria sobre a legislação”, afirma. 
 

Segundo Miton Thibau, em tese, trabalhadores autônomos deveriam ser melhor 
remunerados do que aqueles com vínculo empregatício formal. “Para abrir uma 
empresa, existem ‘n’ tributos que incidem sobre a atividade empresarial. Hoje em dia, 

existe o fenômeno da ‘pejotização’, em que o empregador demite o funcionário e o 
recontrata como pessoa jurídica”, afirma. 

 
Ele esclarece que a CLT não se aplica ao autônomo pelo fato de ele não ser reconhecido 
como empregado. “O autônomo só pode ser reconhecido como empregado em 

situações fraudulentas”, esclarece. O desembargador reforça que a Emenda 
Constitucional 45, de 2004, ao tratar sobre “relações de trabalho”, em substituição ao 

termo “relação entre trabalhadores e empregados”, conferiu à Justiça do Trabalho a 
possibilidade de atuar nesses casos, mesmo sem uma legislação formal. “Essa questão 
é um pouco vaga”, reforça. 

 
Do grupo de 89,3 milhões de brasileiros que estavam ocupados no trimestre de 

dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, de acordo com a Pnad Contínua do IBGE, 
fazem parte também 10,8 milhões de empregados no setor público, incluindo 

estatutários e militares; 6 milhões de trabalhadores domésticos; 4,126 milhões de 
empregadores e 2,196 milhões de trabalhadores auxiliares familiares. Este último 
universo trabalha sem remuneração durante pelo menos uma hora na semana, em 

ajuda a parentes na condição de empregadores ou não. 
 

Rolo compressor  
 
Há 15 anos, o caminhoneiro Maurício Damas leva a vida na boleia do caminhão próprio. 

Para ele, não existe fim de semana, feriado e a jornada alcança 12 a 13 horas por dia. 
“Pintou serviço, tem que fazer. Não tem descanso, não tem horário de almoço”, afirma.  

 
Aos 60 anos, ele agradece por ter conseguido se aposentar, já que contribuiu para a 
Previdência Social sobre um salário mínimo. “Graças a Deus! Porque muitos nem 

conseguem”, comenta. Ainda assim, não dá para parar de trabalhar. Para Damas, 



quem trabalha por conta própria deveria ter mais incentivos. “O governo dá 
financiamento para o taxista e não dá para a gente. Tinha que ser igual”, afirma. 
 

A personal trainer Rachel Balthazar, de 35, optou por ser autônoma e reconhece que, 
no caso dela, o dinheiro compensa. A profissão sem vínculo exigiu dela disciplina. “Não 

acho ruim ser autônoma. Tenho flexibilidade e ganho mais que o dobro se não fosse 
assim, mas eu tenho que fazer a minha segurança.  

 
Faço um seguro e uma previdência, além de aplicações”, conta. Ela acredita, no 
entanto, que o governo poderia dispensar a categoria de taxas. “Poderia nos isentar 

do registro de autônomos. Pagamos e não temos nenhum retorno disso”, afirma. 
 

Negociações salariais: mais ganho real nos reajustes e menos redução de 
jornada 

24/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 

 

 
 

A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) divulgou o boletim salariômetro 
de março que apontou redução dos efeitos da crise nas negociações salariais das 
categorias com os empregadores. Mais sinais de alívio para o mercado de trabalho. 

Março foi o terceiro mês consecutivo com aumentos acima da inflação, na mediana 
das negociações analisadas. O indicador ficou em 1,8%. 

 
Segundo a Fipe, também tem a influência da queda da inflação. E observa que os 
acordos estão mais favoráveis aos trabalhadores do que convenções. 

 
Como a projeção é que a inflação siga caindo até setembro, dá espaço para a 

continuidade dos aumentos reais. Mesmo com a economia ainda em recessão. 
Outro ponto de destaque da pesquisa de março: houve apenas três acordos de redução 
de jornada e de salários. O mecanismo foi muito usado pelas empresas no auge da 

crise. 
Em março do ano passado, foram 12 casos. Mas em abril de 2016, por exemplo, foram 

39 acordos de redução de jornada de trabalho com corte também nos salários. 
 

Emprego será última coisa a se recuperar, diz Zylberstajn 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O resultado negativo do mercado formal de trabalho, que eliminou 63.624 vagas em 
março, depois do saldo positivo de fevereiro, não surpreendeu o professor da 
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo Hélio 

Zylberstajn. Para ele, ocorreram pequenas variações que sinalizam uma certa 
estabilidade.  

 
Comparados a um passado recente, os resultados dos dois últimos meses mostraram, 

segundo o professor, uma diminuição no ritmo do fechamento de vagas. Apesar da 
ponderação, o economista ainda não vê sinais positivos. “O resultado de março não 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/negociacoes-salariais-mais-ganho-real-nos-reajustes-e-menos-reducao-de-jornada/
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deixa de ser uma má notícia porque ainda não estamos crescendo. Precisamos 
desesperadamente criar empregos”, afirma.  
 

A seguir, os principais trechos da entrevista.  
 

Como o sr. avalia o resultado do emprego com carteira?  
Temos de lembrar que o universo do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) são os empregados formais. A quantidade de trabalhadores é mais 
ou menos 38 milhões. Uma variação de 60 mil deve ser entendida mais como 
estabilidade.  

 
Mas o resultado negativo veio depois de um mês positivo…  

Que também foi de estabilidade. A geração de empregos foi muito pequena em 
fevereiro. O universo de empregados em março caiu 0,15% em relação ao total. Se 
olharmos para trás, tivemos meses seguidos com quedas no número de vagas de 100 

mil a 150 mil. Esses números mostram que houve uma diminuição no ritmo de 
deterioração de postos de trabalho e agora tendemos para uma estabilidade. No 

entanto, o resultado de março não deixa de ser uma má notícia porque não estamos 
crescendo. Precisamos desesperadamente criar empregos e isso não está 
acontecendo.  

 
Quando o mercado de trabalho voltará a reagir positivamente?  

Vai demorar ainda.  
 
O que precisa acontecer para o mercado de trabalho melhorar?  

Depende da retomada do crescimento, que depende da retomada da confiança e do 
consumo. Tudo isso depende da aprovação das reformas. O mercado e o consumidor 

estão olhando para o governo e o governo não tem conseguido convencer as pessoas 
de que é capaz de cuidar da parte fiscal.  
 

Ele está na dependência do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. A 
aprovação da reforma da Previdência seria um começo de algum equilíbrio fiscal ou de 

pelo menos parar de piorar o lado fiscal. Quando tivermos a certeza de que a questão 
fiscal está mais ou menos começando ser encaminhada, as coisas revertem. E a última 
coisa a reverter será o emprego.  

 

Empresa conta com Belo Monte para se reerguer 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Com poucas obras em carteira e com a imagem arranhada por causa do envolvimento 

no escândalo de corrupção, a Engevix conta com o contrato de montagem 
eletromecânica da Hidrelétrica Belo Monte (que dura até 2020) para garantir as contas 

em dia, pelo menos, pelos próximos dois anos, afirmam especialistas do setor.  
 

O contrato vai ajudar a manter o nível de receitas entre R$ 300 milhões e R$ 400 
milhões na área de construção e R$ 130 milhões da área de engenharia de projetos – 
até 2013, o faturamento da construtora era de R$ 1,2 bilhão. É com essa estrutura de 

receita que a empresa espera se reerguer enquanto resolve questões judiciais. Além 
de estar na mira do Tribunal de Contas da União (TCU) por alguns projetos, ela tem 

duas ações de improbidade em andamento. Por isso, negocia um acordo leniência com 
o Ministério Público Federal.  
 

Enquanto essas pendências não se resolvem, a empresa tem agregado alguns 
pequenos serviços na carteira de projetos. Em março, a empresa conquistou um 

contrato em Pernambuco para elaboração do projeto de recuperação da Barragem 
Inhumas, em Garanhuns. O valor: R$ 293 mil – bem distantes dos bilionários contratos 
do passado. Um mês antes foi a única qualificada na tomada de preços para fazer o 

projeto executivo de reparo da barragem Paranã (GO), de R$ 257 mil.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/empresa-conta-com-belo-monte-para-se-reerguer/


No mercado externo conseguiu um contrato um pouco maior: de US$ 2 milhões para 
uma barragem na Bolívia. Embora sejam serviços pequenos, fontes do setor afirmam 
que neste momento o importante é se manter ativa no mercado até a turbulência 

passar.  
 

“Nesse processo todo, as empresas vão encolher drasticamente ou desaparecer”, diz 
um especialista em infraestrutura, que prefere não se identificar. Na Engevix, o risco 

de “desaparecer” existe se a empresa não conseguir fechar o um acordo de leniência 
com o Ministério Público. “O mercado financeiro, o mercado de capitais e investidores 
estrangeiros não querem saber de empresas com problemas. Sem acordo de leniência, 

fica difícil se recuperar”, disse outra fonte do setor.  
 

A reestruturação da empresa está baseada na reorganização da estrutura atual, 
renegociação de dívidas, criação de novos mercados e no Comitê de Compliance 
independente. Também prevê definir o destino de alguns ativos que continuam no 

portfólio da companhia.  
 

Ativos. A Engevix tem, por exemplo, participação na Via Bahia – grupo que detém a 
concessão das BRs 116 e 324, no Estado baiano. A expectativa é que a empresa venda 
sua participação para o grupo canadense PSP Investment, que em 2015 comprou a 

fatia da Isolux na concessão.  
 

O negócio ajudaria a Engevix a reforçar o fluxo de caixa.  
Outro projeto que pode ter mudanças é a Hidrelétrica São Roque, de 141 MW, em 
Santa Catarina. Com 80% das obras concluídas, a empresa busca um sócio para 

terminar a usina já que não há mais recursos para tocar o empreendimento.  
 

Por enquanto, o objetivo é continuar como sócio, mas se as negociações não 
avançarem pode haver a venda integral do projeto, apurou o Estado. O banco BTG 
Pactual foi contratado para procurar opções no mercado.  

 

Petrobras concentrou cortes em terceirizados 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Diante de prejuízos recordes e de um forte aumento em seu endividamento, a 

Petrobrás substituiu, nos últimos anos, sua política expansionista do início desta 
década por um movimento de fortes cortes de custos. Isso inclui a redução do total de 

profissionais da companhia, com impacto bem maior no pessoal terceirizado.  
 
Como os profissionais concursados têm direito à estabilidade no emprego, a 

companhia teve de recorrer a programas de desligamento voluntário para reduzir este 
contingente. Conseguiu diminuir, em três anos, seu quadro de contratados em 20%. 

No fim de 2013, a companhia tinha 86.111 funcionários no Sistema Petrobrás, número 
que caiu a 68.829 em dezembro do ano passado.  

 
Segundo a Petrobras, o Plano de Negócios e Gestão atual da companhia prevê o corte 
de gastos operacionais e a readequação de seus investimentos. A empresa também 

vem fazendo um programa de desinvestimentos. Em 2016, vendeu, por exemplo, seu 
negócio de gasodutos à canadense Brookfield, por US$ 5,2 bilhões. A petrolífera se 

prepara para se desfazer do controle da BR Distribuidora, dona de postos de 
combustíveis, e de outros ativos.  
 

A empresa afirmou que seus programas de desligamento já resultaram na saída de 
14.241 empregados, segundo dados atualizados até abril deste ano. “A redução do 

número de empregados está no contexto de ajustes que estão sendo feitos pela 
Petrobrás para redução de seu endividamento, o maior entre empresas da indústria 
de petróleo e gás no mundo”, explicou a companhia. “O contexto econômico mundial 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-concentrou-cortes-em-terceirizados/


e do setor também reflete na estratégia da companhia. É incorreto associar a redução 
dos empregados direta e unicamente à Operação Lava Jato.”  
 

Proporção. Embora tenha restrições para reduzir seu quadro de funcionários 
concursados, a empresa tem total liberdade para cortar os terceirizados – contingente 

que, nos últimos anos, compôs a maior parte de seu quadro de colaboradores.  
 

Em dezembro de 2013, segundo dados enviados pela própria companhia, havia quatro 
terceirizados para cada funcionário próprio, ou um total de 360.180 trabalhadores. A 
Petrobrás concentrou a maior parte de seus cortes nos funcionários terceirizados. Em 

dezembro do ano passado, a empresa tinha 117.555 terceirizados, ou 1,7 para cada 
colaborador próprio.  

 
A companhia informou ao Estado que mudou sua metodologia de contabilização dos 
funcionários terceirizados, excluindo, a partir de dezembro de 2015, os trabalhadores 

que atuam fora de suas instalações próprias da conta. 
 

Desafio é sustentar lucro, diz presidente da Usiminas 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Depois de mais de dois anos no vermelho, a Usiminas registrou seu primeiro lucro 
trimestral, ao ter resultado positivo de R$ 108 milhões entre janeiro e março de 2017. 

O desafio da companhia, que vem enfrentando uma briga de sócios que se arrasta 
desde 2014, é mostrar que o resultado é sustentável, disse, em entrevista ao 
Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente da 

Usiminas, Sérgio Leite.  
 

Leite foi reconduzido ao cargo em março, cerca de seis meses após ter sido substituído, 
protagonizando dois capítulos da briga entre os principais sócios da companhia – a 
japonesa Nippon e a ítalo-argentina Ternium/Techint. O executivo é nome de confiança 

da Ternium; neste momento, a Nippon vem tentando reconduzir Rômel de Souza à 
presidência.  

 
Além da disputa societária, o executivo cita a economia brasileira como um entrave à 
melhora dos resultados. Para Leite, a recuperação já começou, mas ainda em ritmo 

muito lento. Ele afirma que a empresa está na “rota adequada”, embora reconheça 
que o cenário ainda ofereça “muitas variáveis e riscos”.  

 
Outra preocupação são os preços internacionais do aço. No último ano, o preço do aço 
plano foi reajustado pelas siderúrgicas, estando hoje aproximadamente 60% mais 

altos do que há 12 meses.  
 

Os aumentos vinham firmes, até que o preço no mercado internacional passou a cair, 
acendendo o sinal amarelo para o setor. Com isso, cresceu o receio da ampliação da 

importação no mercado brasileiro. O presidente da Usiminas disse ainda que a 
companhia não vem praticando desconto de preços, mas que está analisando o 
andamento do mercado internacional.  

 
Para analistas, uma eventual queda dos preços poderá colocar em jogo os resultados 

da Usiminas para os próximos trimestres.  
 
O Credit Suisse, por exemplo, considera que o balanço dos três primeiros meses do 

ano foi o pico de 2017. O Bradesco BBI diz que os resultados não devem se repetir ao 
longo dos próximos períodos, mas que a tendência, de qualquer forma, é positiva. 

 
 
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/desafio-e-sustentar-lucro-diz-presidente-da-usiminas/


Artigo: Para que serve a Constituição? 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Usa-se a assembleia constituinte como formula mágica para mudar as 
práticas, como se o texto tivesse o potencial milagroso de alterar a realidade 

 
No início deste mês, foi lançado manifesto de notáveis para a convocação de 

assembleia nacional constituinte. A tese central é a de que a atual Constituição estaria 
datada, seria fonte de privilégios e traria previsões irrealistas. Diante do diagnóstico 
do perecimento (ou, quem sabe, da decrepitude) da Constituição, caberia o remédio 

de fazer uma nova, alinhada aos desafios contemporâneos. Este debate, que se renova 
de tempos em tempos, nos remete a uma questão central, comumente esquecida: 

para que serve a Constituição?  
 
Por um lado, podemos pensar na resposta formal: serve para estruturar os poderes 

do Estado e estabelecer direitos e garantias. Mas essa função não explica o diagnóstico 
sombrio acerca do seu perecimento. Teríamos de acrescentar a função de nortear a 

esfera política e construir instituições capazes de organizar o Estado. Mas justamente 
aí surge o ponto: por que criar outra Constituição? Por que convocar uma constituinte?  
Neste momento conturbado, propor a constituinte é atuar como cortina de fumaça dos 

problemas nacionais 
 

Assumindo a percepção do papel da Constituição como reforço da estabilidade das 
instituições, aliás compatível com o constitucionalismo contemporâneo, resta duvidosa 
a necessidade de uma nova, neste momento tão conturbado. Para pensar melhor, 

seria indicado que desviássemos os olhos para o passado. Afinal, o Brasil já teve oito 
constituições, que serviram tanto para criar pactos constitutivos como para desviar as 

questões mais sensíveis. De comum temos a construção de uma narrativa de crise a 
fazer com que a Constituição se tornasse insuficiente.  

 
Entretanto, usa-se a assembleia constituinte como formula mágica para mudar as 
práticas, como se o texto tivesse o potencial milagroso de alterar a realidade. Ignora-

se que a Constituição não é somente seu texto, mas seu contexto. Esquece-se que a 
Constituição não se autoaplica, mas a sua aplicação é feita por instituições que, por 

sua vez, são compostas por pessoas. Alterar o texto, mas não as práticas, é a melhor 
maneira de mascarar os conflitos. Muda-se para nada mudar. 
 

Porém, se alguma dúvida persistir, recomenda-se ao leitor que reveja as votações do 
recente processo de impeachment, sobretudo a da Câmara dos Deputados. Pense-se 

naqueles senhores a elaborar a Constituição. Mas, ainda se cogitarmos de eventual – 
e não democrática – assembleia de notáveis, basta assistir às sessões mais acaloradas 
do STF. Mesmo quando concordam, os ministros divergem – e são pessoas da mais 

alta suposição, com formação jurídica e integridade ética incontestáveis. Imagine-se 
o que seria a constituinte, no atual estado de coisas. 

 
A bem da verdade, no momento política e juridicamente conturbado como o nosso, 
propor a constituinte é a melhor maneira de atuar como cortina de fumaça dos 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/para-que-serve-a-constituicao-15r19myhxht4upyb024n6dhh1


problemas nacionais. Isso sem se falar do pior, de destruir um projeto de inclusão a 
partir dos direitos fundamentais. A Constituição pode muito, mas não joguemos em 
sua conta resolver todos os conflitos políticos, ou teremos o eterno retorno do discurso 

de novas constituintes até completarmos dúzias de constituições. 
 

(Egon Bockmann Moreira é professor da Faculdade de Direito da UFPR. Heloisa 
Fernandes Câmara é professora da Faculdade de Direito do Unicuritiba). 

 

Em 3 anos, principais empresas citadas na Lava Jato demitiram quase 600 

mil 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A conta de 600 mil postos de trabalho fechados equivale a 5% do total de 
pessoas que entraram na fila do desemprego entre 2013 e 2016 

 
Empreiteiras tiveram vários dos seus executivos presos pela Polícia Federal durante a 
Operação Lava Jato Antônio More/Gazeta do Povo  

 
 A recessão, a queda do preço do petróleo, a redução dos gastos do governo e a 
Operação Lava Jato, que investiga esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, 

empreiteiras e agentes do governo, tiveram efeito devastador no emprego. Nas dez 
maiores empresas citadas na Lava Jato – somente entre funcionários diretos e 

terceirizados dessas companhias –, o corte de vagas entre o fim de 2013 (antes da 
deflagração da Lava Jato, em março de 2014) e dezembro de 2016 foi de quase 600 
mil pessoas. Analistas apontam que o efeito foi ainda maior, quando se consideram as 

vagas indiretas. 
 

Empresas do setor de óleo e gás, como a Petrobras, foram afetadas pela redução da 
cotação do petróleo, que hoje está próxima de US$ 50. Já as grandes construtoras e 

incorporadoras tiveram de lidar com o alto endividamento da população, que deixou 
de comprar imóveis, e com a conclusão - ou interrupção - de projetos de 
infraestrutura, diante da deterioração das contas do governo. 

 
A conta de 600 mil postos de trabalho fechados mostra um impacto considerável - 

equivalente a 5% do total de pessoas que entraram na fila do desemprego entre 2013 
e 2016, que foi de 11,2 milhões. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o total de desocupados no país era de 1,1 milhão em dezembro de 

2013; no fim de 2016, o número havia crescido para 12,3 milhões. 
 

Após um período de longa bonança, as companhias envolvidas na Lava Jato vivem 
momentos de dificuldade e tentam se reestruturar. As construtoras Queiroz Galvão, 
Engevix, OAS e Mendes Júnior estão entre as que pediram recuperação judicial. A Sete 

Brasil, empresa criada pela Petrobras para a construção de sondas de petróleo, está 
na mesma situação. 

 
Falta de equilíbrio 
Os cortes de vagas são impressionantes, diz Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro 

de Infraestrutura (CBIE), porque muitos projetos de expansão se basearam em 
previsões pouco realistas. Pires afirma que, após a descoberta do petróleo do pré-sal, 

instalou-se um clima de euforia que levou à tomada de decisões de governo - e de 
negócio - sem sentido econômico. 
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Pires cita como exemplos a determinação de que a Petrobras fosse operadora dos 
campos do pré-sal e a criação da Sete Brasil. “A Petrobras não tinha condições de fazer 
o trabalho de exploração sozinha. Essa decisão espantou investimentos estrangeiros 

que hoje seriam bem-vindos”, frisa o diretor do CBIE. O sinal verde para a construção 
das sondas do pré-sal, lembra Pires, foi baseada em uma previsão de produção de 

quase 5 milhões de barris de petróleo por dia até 2020. Em 2013, a projeção foi 
reduzida a 4,2 milhões; dois anos depois, houve novo corte, para 2,8 milhões de barris 

diários. 
 
Essa falta de critério, segundo o economista Sérgio Lazzarini, professor do Insper, 

influenciou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que 
acelerou a concessão de empréstimos, e também o Banco do Brasil e a Caixa, que 

inflaram o crédito mesmo quando a economia já dava sinais de exaustão. “O que essa 
gastança nos trouxe de benefícios? Acho que esse modelo de desenvolvimento 
mostrou que é preciso dosar a participação do Estado na economia”, diz Lazzarini. 

 
Os efeitos colaterais da Lava Jato – o desemprego, a revelação de intricados esquemas 

de corrupção e o abalo à reputação de grandes companhias – levaram, pelo menos 
momentaneamente, a uma mudança no curso da economia. Hoje, diz o professor do 
Insper, o lema é a redução de gastos públicos e a abertura de vários setores a 

investimentos externos, entre eles infraestrutura e companhias aéreas. 
 

A manutenção deste caminho não é garantida, na visão de Lazzarini. Ele acredita que 
ainda há risco de uma “guinada” populista no país como reação à crise. “Basta ver o 
que aconteceu nos Estados Unidos, com Donald Trump. Quando se olham os 

candidatos para a eleição presidencial de 2018, é muito difícil fazer uma previsão para 
onde vamos.” 

 
Principais cortes 
Por seu porte, a Petrobras fez os maiores cortes em termos absolutos entre as 

companhias consultadas, mas houve reduções relativamente maiores, como o da 
Engevix, que diminuiu seu efetivo em 85%.  

 
Algumas empresas esperam uma chance de voltar à ativa. É o caso da Sete Brasil, 
que chegou a movimentar 15 mil trabalhadores nos estaleiros que contratava para 

construir suas sondas, segundo fontes. Hoje, a atividade da Sete se resumiria a 20 
funcionários. A companhia aguarda a aprovação de seu plano de recuperação no início 

de maio. Segundo a reportagem apurou, a expectativa é contratar até 2 mil 
trabalhadores para a retomada das sondas. Procurada, a Sete Brasil não quis comentar 
nem fornecer dados oficiais sobre sua força de trabalho. 

 
Além da Lava Jato: crise é justificativa de empreiteiras para demissões 

Algumas das empresas consultadas destacaram que, além da Lava Jato, outros fatores 
contribuíram para a redução de seus quadros. A Odebrecht lembrou da crise que 

abateu o país nos últimos anos e disse estar “comprometida em voltar a crescer e 
contribuir com as comunidades nos locais onde atua”.  
 

A Andrade Gutierrez, por sua vez, afirmou que seus dados são afetados por reduções 
de ritmos de obras ou o encerramento das mesmas - justificativa que também se 

aplica às demais construtoras. A Promon também afirmou ter sido afetada pela 
redução dos investimentos em infraestrutura no país. 
 

Petrobras concentrou cortes em terceirizados 
Diante de prejuízos recordes e de um forte aumento em seu endividamento, a 

Petrobras substituiu, nos últimos anos, sua política expansionista do início desta 
década por um movimento de fortes cortes de custos. Isso inclui a redução do total de 
profissionais da companhia, com impacto bem maior no pessoal terceirizado. 



Como os profissionais concursados têm direito à estabilidade no emprego, a 
companhia teve de recorrer a programas de desligamento voluntário para reduzir este 
contingente. Conseguiu diminuir, em três anos, seu quadro de contratados em 20%. 

No fim de 2013, a companhia tinha 86.111 funcionários no Sistema Petrobras, número 
que caiu a 68.829 em dezembro do ano passado. 

 
Segundo a Petrobras, o Plano de Negócios e Gestão atual da companhia prevê o corte 

de gastos operacionais e a readequação de seus investimentos. A empresa também 
vem fazendo um programa de desinvestimentos. Em 2016, vendeu, por exemplo, seu 
negócio de gasodutos à canadense Brookfield, por US$ 5,2 bilhões. A petrolífera se 

prepara para se desfazer do controle da BR Distribuidora, dona de postos de 
combustíveis, e de outros ativos. 

 
A empresa afirmou que seus programas de desligamento já resultaram na saída de 
14.241 empregados, segundo dados atualizados até abril deste ano.  

 
“A redução do número de empregados está no contexto de ajustes que estão sendo 

feitos pela Petrobras para redução de seu endividamento, o maior entre empresas da 
indústria de petróleo e gás no mundo”, explicou a companhia. “O contexto econômico 
mundial e do setor também reflete na estratégia da companhia. É incorreto associar a 

redução dos empregados direta e unicamente à Operação Lava Jato.” 
 

Embora tenha restrições para reduzir seu quadro de funcionários concursados, a 
empresa tem total liberdade para cortar os terceirizados - contingente que, nos últimos 
anos, compôs a maior parte de seu quadro de colaboradores. Em dezembro de 2013, 

segundo dados enviados pela própria companhia, havia quatro terceirizados para cada 
funcionário próprio, ou um total de 360.180 trabalhadores.  

 
A Petrobras concentrou a maior parte de seus cortes nos funcionários terceirizados. 
Em dezembro do ano passado, a empresa tinha 117.555 terceirizados, ou 1,7 para 

cada colaborador próprio. 
 

A companhia informou que mudou sua metodologia de contabilização dos funcionários 
terceirizados, excluindo, a partir de dezembro de 2015, os trabalhadores que atuam 
fora de suas instalações próprias da conta. 

 
Para sobreviver, grupo Engevix controla até gasto de luz 

O ex-sócio do grupo Engevix, Cristiano Kok, costumava usar uma frase para explicar 
a rápida ascensão da empresa nos últimos anos: “Não somos ambiciosos, somos 
oportunistas”, disse ele, numa entrevista concedida ao ‘Estado’ em fevereiro de 2012, 

após vencer o leilão do Aeroporto de Brasília, com ágio de mais de 600%. Esse 
conceito, no entanto, custou caro ao grupo, que hoje vive a ressaca da Operação Lava 

Jato, o maior escândalo de corrupção da história do País. 
 

Da época de bonança da empresa, cujo portfólio era recheado de grandes projetos e 
faturamento acima de R$ 3 bilhões, sobrou pouco. Desde que os sócios do grupo foram 
presos pela Polícia Federal por envolvimento no escândalo, a empresa encolheu para 

menos de um terço do que era antes.  
 

Vendeu ativos importantes - como os aeroportos (Brasília e São Gonçalo do 
Amarante/RN) e a subsidiária de energia Desenvix - e pediu recuperação judicial de 
um dos maiores investimentos da companhia nos últimos anos, o Estaleiro Rio Grande. 

 
“Relançada” recentemente como Nova Engevix, a empresa hoje é comandada por José 

Antunes Sobrinho, que comprou no ano passado a participação dos sócios Cristiano 
Kok e Gerson Almada por R$ 2 e absorveu uma dívida que beirava os R$ 2,5 bilhões. 
Dos três, Almada foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de 



dinheiro e organização criminosa. Antunes e Kok foram absolvidos pelo juiz Sérgio 
Moro, mas têm outras pendências na Justiça. 
 

Desde a negociação entre os sócios, um amplo plano de reestruturação vem sendo 
colocado em prática dentro da companhia, que tem ações de improbidade em 

andamento. A ideia é se concentrar na área de construção e em projetos de 
engenharia. Se tudo correr bem e a economia reagir, em dois anos, a empresa acredita 

que estará numa situação um pouco mais confortável, contam fontes próximas do 
grupo. 
 

Com a drástica queda no faturamento, a estrutura minguou. Dos 20 mil funcionários, 
diretos, indiretos e subcontratados, restam menos de 3 mil pessoas na companhia. O 

salário de quem ficou no grupo hoje está em dia, mas o 13.º salário e os rendimentos 
de dezembro só foram pagos em janeiro. 
 

Ex-executivos da empresa contam que, além da redução do quadro de empregados, 
a contenção de despesas tem sido rígida para todo mundo. Sem motoristas 

particulares, luxo para tempos tão bicudos, até os executivos têm usado Uber para 
transitar pela cidade. Viagens de avião só se forem marcadas com antecedência para 
evitar custos elevados. 

 
Hoje até o consumo de energia elétrica passou a ser controlado com austeridade, 

afirmam trabalhadores que deixaram recentemente a empresa. Durante o dia, o prédio 
fica na penumbra, pois é proibido acender as luzes. O ar condicionado também é 
controlado. Se a temperatura ficar abaixo dos 25 graus, o aparelho não pode ser 

ligado. 
 

Na sede do grupo, localizada no Centro Empresarial Tamboré, em Barueri, o andar 
térreo está praticamente desocupado. No passado, dezenas de funcionários tinham 
suas mesas instaladas ao redor de um agradável jardim central com luz natural e uma 

bela escultura suspensa. Hoje todas as mesas estão vazias. Fontes afirmam que várias 
salas do prédio também estão vagas - cenário bem diferente daquele que perdurou 

até 2013. 
 
Jackson. Embora tenha sido criada em meados da década de 60, a empresa mudou 

de mãos em 1997. Naquele ano de grandes transformações, com o maior processo de 
privatização em curso no País, Kok, Antunes e Almada deram um grande passo. 

Juntos, eles propuseram ao patrão, o empresário João Rossi, a compra da empresa 
por algo em torno de US$ 30 milhões. 
 

O chefe, que andava desanimado com o negócio, não pensou duas vezes. Vendeu a 
empresa e ainda aceitou dividir o pagamento em 100 parcelas mensais. Assim, nasceu 

a Jackson, a holding batizada com partes dos nomes dos sócios e que reunia os 
negócios da Engevix. 

 
Nos quatro anos que antecederam a Lava Jato, o faturamento da empresa teve um 
salto de 141%, de R$ 1,3 bilhão para R$ 3,3 bilhões. Negócios de peso entraram no 

portfólio da companhia, como as concessões dos aeroportos, a construção do Estaleiro 
Rio Grande e a Hidrelétrica de Belo Monte. 

 
Hoje os planos da Nova Engevix, que não quis se pronunciar, são bem menos 
ambiciosos. A palavra de ordem é sobreviver. Para isso, porém, a empresa precisa 

concluir as negociações de um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. 
 

 
 
 

 



Idade mínima é o símbolo da reforma da Previdência, diz especialista 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Entre outros assuntos, consultor legislativo questiona alguns direitos 
adquiridos de servidores públicos 

 

 
 

Especialista em Previdência, o consultor legislativo do Senado Pedro Nery avalia que 
a proposta de reforma ainda vale a pena mesmo com as flexibilizações negociadas 
esta semana pelo relator Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). Na sua avaliação, o “símbolo” 

da reforma será a fixação da idade mínima para homens e mulheres se aposentarem.  
 

Para Nery, a redução de 65 anos para 62 anos da idade mínima das mulheres não 
comprometeu a proposta. No entanto, segundo ele, teria sido melhor para as 
trabalhadoras mais pobres ter reduzido o tempo de contribuição. A seguir, trechos da 

entrevista. 
 

O parecer ficou melhor do que a proposta original? 
Sem dúvida há perda do ponto de vista fiscal. O governo falou que a perda de 
economia seria algo entre 20% e 30%. Se de fato existe essa perda, que é importante, 

sabemos também que o relator está cedendo em pontos que são justamente os mais 
sensíveis do ponto de vista da distribuição de renda. Ele aliviou o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) para o idoso pobre, a aposentadoria rural, mas endureceu 
muito as regras para os servidores públicos que têm privilégios. 
 

A regra de transição não ficou muito complicada? 
Ela tem a desvantagem de ser uma regra mais complexa do que a anterior, que era 

mais simples. Por outro lado, contempla melhor casos que antes eram percebidos 
como falta de isonomia. Antes tinha uma linha de corte que era muito clara, dos 50 

anos para homens e de 45 anos para mulher, mas que provocava algumas iniquidades. 
Realmente não é uma regra simples, mas, apesar de ser um pouco mais complicada, 
ela é mais justa. 

 
“(...) o Judiciário vai ter que deixar claro que estamos passando por um processo de 

envelhecimento populacional muito veloz e que o direito dos servidores públicos não 
é o único que está na Constituição.”  
 

A nova regra de transição vai atingir mais pessoas? 
Sem dúvida vai atingir mais pessoas. Mas é difícil saber quanto mais porque é pelo 

tempo de contribuição. 
 
Mas ficou mais difícil para quem já está muito próximo à aposentadoria? 

Sim, para quem está muito próximo, ficou um pouco mais complicado, especialmente 
se essa pessoa é muito jovem. Para o servidor público que estava prestes a se 

aposentar, que está há mais tempo no serviço público e entrou antes de 2003, a regra 
que foi proposta pelo relator provoca perdas muito grandes por conta da perda da 
integralidade, que é o direito a receber o maior salário da carreira, e a perda da 

paridade, que é o direito de receber os mesmos aumentos reais dos servidores da 
ativa. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/idade-minima-e-o-simbolo-da-reforma-da-previdencia-diz-especialista-cjc0j5faytkst8wz70ijzlub9


Essa restrição à integralidade pode cair devido à pressão? 
Vai ter uma pressão grande. Caso o Congresso opte por manter a restrição, vai ter 
também uma judicialização grande, especialmente porque estamos falando de pessoas 

que têm uma boa capacidade de mobilização. Mas acho que o Judiciário talvez tenha 
que rever os entendimentos que tem hoje, da mesma forma que o Legislativo está 

revendo as regras.  
 

Fala-se muito da questão do direito acumulado que essas pessoas teriam, então seria 
inconstitucional mudar isso. Mas o Judiciário vai ter que deixar claro que estamos 
passando por um processo de envelhecimento populacional muito veloz e que o direito 

dos servidores públicos não é o único que está na Constituição. 
 

Como assim? 
Como fica o direito acumulado do trabalhador que contribuiu a vida inteira pagando 
impostos e, na hora em que precisa fazer uma cirurgia pelo SUS, não tem dinheiro 

porque está tudo sendo gasto com Previdência, inclusive Previdência do servidor 
público? Acho que, já que a gente preserva muito o direito adquirido no Brasil, temos 

de começar a olhar de maneira diferenciada para algumas questões que afetam os 
servidores públicos que já tinham regras pactuadas. 
 

“Talvez tenhamos que começar a pensar em maneiras de atingir servidores públicos 
inativos que se aposentaram com integralidade, paridade, alguns entraram naquilo 

que é chamado de “trem da alegria”, nem sequer fizeram concurso público, eram 
celetistas, e a gente preserva muito o direito deles porque é direito adquirido.”  
 

Em que pontos há manutenção de privilégios? 
Talvez tenhamos que começar a pensar em maneiras de atingir servidores públicos 

inativos que se aposentaram com integralidade, paridade, alguns entraram naquilo 
que é chamado de “trem da alegria”, nem sequer fizeram concurso público, eram 
celetistas, e a gente preserva muito o direito deles porque é direito adquirido. Temos 

mecanismos para fazer com que esse pessoal participe um pouco mais, tanto na União 
quanto nos Estados. É a questão da contribuição dos inativos, que é de 11%. 

 
 Ainda com essa contribuição, esse pessoal recebe muito mais do que contribuiu. A 
própria questão da paridade, eles estão protegidos pois se aposentaram, e se entende 

que a regra de reajuste é um direito adquirido. Esse é um entendimento que talvez a 
gente tenha que provocar o Judiciário a refletir se faz sentido esse direito ser tão 

absoluto. Talvez lá na frente a gente tenha que ser mais ousado em relação ao fim da 
paridade. 
 

Qual é o limite para novas flexibilizações? 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem falado que a proposta já está no limite. 

Se por um lado existem pressões de sindicatos, especialmente de corporações, para 
flexibilizar ainda mais, em determinado momento vai ter uma pressão do mercado 

financeiro para não flexibilizar.  
 
O limite dessa proposta vai acabar sendo dado pela percepção realmente dos agentes 

privados. Se houver uma percepção muito ruim e isso refletir imediatamente em 
indicadores como câmbio, Bolsa, acho que vai estar colocado o limite para as 

flexibilizações que o governo tem feito na proposta. 
 
Qual é o maior avanço da reforma em relação às regras atuais? 

A idade mínima, em relação às regras atuais, é o que tem talvez o ganho fiscal mais 
significativo. É uma regra que afeta principalmente trabalhadores mais bem 

posicionados na distribuição de renda.  
 
Se vamos escolher o principal ganho da reforma, ele é a idade mínima, que é um 

símbolo dessa reforma. A própria ideia de uma aposentadoria por tempo de 



contribuição sem idade mínima é algo que não acontece em outros países, não é 
prescrito pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). Em relação ao relatório, o 
grande avanço sem dúvida é tornar mais difícil o acesso à integralidade e à paridade 

por servidores públicos. Tem um grande ganho fiscal para União, Estados e municípios 
e é medida bem-vinda do ponto de vista de distribuição de renda do País. 

 
A idade mínima diferente para as mulheres não compromete o símbolo da 

reforma? 
A grande desvantagem de optar por essa redução é justamente privilegiar as mulheres 
que estão mais bem posicionadas na distribuição de renda. Quando a gente fala de 

tripla jornada, estamos falando de uma mulher que tem dificuldade de se inserir no 
mercado de trabalho formal, às vezes mais pobre, com mais filhos, que mora longe do 

trabalho porque está na periferia. 
 
Essa mulher tem mais dificuldade de conseguir 25 anos de contribuição do que 65 

anos de idade. Então, do ponto de vista social, acho que seria mais vantajoso que a 
gente olhasse com mais carinho em reduzir o tempo de contribuição do que reduzir a 

idade. Até porque a alternativa dessas mulheres vai ser procurar o BPC. 
 
A redução da idade mínima da mulher de 65 anos para 62 anos não 

comprometeu muito a economia? 
Tem uma perda fiscal importante, mas não comprometeu porque a gente criou uma 

idade mínima. Estamos saindo de uma situação em que esse trabalhador que se 
aposenta por tempo de contribuição pede o benefício aos 55 anos, no caso do homem, 
ou aos 53 anos, no caso da mulher.  

 
Agora a gente sabe que, pelo menos para o futuro, teremos o mínimo de 65 anos para 

o homem e 62 anos para a mulher. Já é um avanço importante. Apesar da redução da 
mulher, estamos falando de um ganho de 10 anos. 
 

Os Estados conseguirão aprovar regras próprias de Previdência no prazo de 
seis meses? 

Se vai valer a regra federal, existe pouco incentivo para as Assembleias tomarem uma 
decisão tão difícil. Acho que a maioria dos Estados, se não todos, vai acabar optando 
pela regra da União tacitamente. Isso é bem-vindo, porque o desequilíbrio atuarial 

mais grave que a gente tem hoje é nos Estados. 
 

Reforma da Previdência: servidores brigam contra idade mínima 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Relator da reforma prevê exigência de idade mínima – 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres – para que funcionário público possa receber as 

chamadas integralidade e paridade 

 

 
Imagem do último 18 de abril, quando policiais tentaram invadir prédio da Câmara 
contra a reforma da Previdência Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil  
  

A pressão por novas mudanças no relatório da reforma da Previdência vai subir de 
temperatura ao longo desta semana com a guerra declarada dos servidores. Duas 

alternativas de mudanças já estão na mesa de negociação para reverter em parte o 
endurecimento das regras de aposentadoria dos servidores públicos, admitem 

http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/reforma-da-previdencia-servidores-brigam-contra-idade-minima-9hpdisiod96d2tr2lld88kkad


lideranças governistas e até mesmo integrantes do governo que participam 
diretamente da negociação do texto com o Congresso. 
 

A estratégia do governo é sim atrasar a aposentadoria dos servidores, mas não com 
um “castigo tão duro” como o que foi colocado no texto apresentado pelo relator Arthur 

Oliveira Maia (PPS-BA). Em reação a essas regras, os servidores prometem protestos 
em Brasília ao longo da semana. 

 
Pressão 
Depois de acordo com a oposição, o adiamento da votação da reforma na comissão 

especial e no plenário da Câmara abriu um tempo maior de exposição para que novas 
pressões ganhem corpo, podendo reduzir ainda mais a economia com a reforma, 

reconhecem líderes da base. 
 
A avaliação nos bastidores é de que o pior ainda não passou. O relator está tendo de 

reavaliar a regra de transição de servidores públicos após ter “comprado uma briga” 
com a categoria.  

 
Ele propôs exigir desde já o cumprimento da idade mínima definitiva, de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, para que funcionários públicos possam receber as 

chamadas integralidade - aposentaria com o maior salário da carreira, ainda que acima 
do teto do INSS (R$ 5.531,31) - e paridade - reajuste salarial igual aos funcionários 

da ativa. 
 
A trava, que valeria mesmo para quem pudesse se aposentar antes dessas idades pela 

transição, foi vista com bons olhos pelo governo e por economistas, pois significaria 
uma economia para as contas públicas. Só que, entre os servidores, o clima é de 

revolta. Eles acusam o relator de promover uma mudança violenta nas regras do jogo 
e prejudicar servidores que ingressaram mais cedo no funcionalismo do que os demais. 
 

A página do relator no Facebook recebeu uma enxurrada de reclamações. O que está 
na mesa agora são duas propostas: uma sustenta a imposição da idade mínima 

definitiva apesar das resistências, enquanto a outra impõe “sacrifícios proporcionais” 
ao ingresso de cada servidor no sistema. As duas saídas estão sendo estudadas, mas 
a decisão será do relator. 

 
Alternativas 

Os maiores prejudicados pela imposição da idade mínima de 62/65 para obter 
integralidade e paridade, segundo uma fonte, seriam aqueles que ingressaram antes 
de 1999. A regra atual permite que esses servidores reduzam a idade mínima atual 

dos servidores (60 anos para homens e 55 anos para mulheres) em um ano a cada 
ano de contribuição a mais em relação ao obrigatório (35 anos para homens e 30 anos 

para mulheres). 
 

Uma das alternativas que estão sendo analisadas seria impor idades mínimas mais 
suaves do que os 62/65 da regra definitiva da reforma para que esses servidores, há 
mais tempo na ativa, possam acessar a integralidade e a paridade.  

 
“A solução vai partir daí, mas vamos ter de pensar com muito cuidado no que pode 

ser feito”, afirmou um participante das negociações. De acordo com essa fonte, a ideia 
é sim atrasar a aposentadoria desses servidores, mas com um “castigo” não tão duro. 
 

No caso da transição dos trabalhadores vinculados ao INSS, não deve haver 
mudanças. Embora a imposição de uma idade mínima tenha gerado insatisfação, a 

avaliação é de que parte dos trabalhadores afetados já iria esperar a aposentadoria 
para obter um benefício mais vantajoso, escapando do fator previdenciário.  
 



A estratégia do governo é sim atrasar a aposentadoria dos servidores, mas não com 
um “castigo tão duro” como o que foi colocado no texto apresentado pelo relator Arthur 
Oliveira Maia (PPS-BA). Em reação a essas regras, os servidores prometem protestos 

em Brasília ao longo da semana. 
 

Pressão. Depois de acordo com a oposição, o adiamento da votação da reforma na 
comissão especial e no plenário da Câmara abriu um tempo maior de exposição para 

que novas pressões ganhem corpo, podendo reduzir ainda mais a economia com a 
reforma, reconhecem líderes da base. 
 

O Estado apurou que a avaliação nos bastidores é de que o pior ainda não passou. O 
relator está tendo de reavaliar a regra de transição de servidores públicos após ter 

“comprado uma briga” com a categoria. 
 
Ele propôs exigir desde já o cumprimento da idade mínima definitiva, de 65 anos para 

homens e 62 anos para mulheres, para que funcionários públicos possam receber as 
chamadas integralidade - aposentaria com o maior salário da carreira, ainda que acima 

do teto do INSS (R$ 5.531,31) - e paridade - reajuste salarial igual aos funcionários 
da ativa. 
 

A trava, que valeria mesmo para quem pudesse se aposentar antes dessas idades pela 
transição, foi vista com bons olhos pelo governo e por economistas, pois significaria 

uma economia para as contas públicas. Só que, entre os servidores, o clima é de 
revolta. Eles acusam o relator de promover uma mudança violenta nas regras do jogo 
e prejudicar servidores que ingressaram mais cedo no funcionalismo do que os demais. 

 
A página do relator no Facebook recebeu uma enxurrada de reclamações. O que está 

na mesa agora são duas propostas: uma sustenta a imposição da idade mínima 
definitiva apesar das resistências, enquanto a outra impõe “sacrifícios proporcionais” 
ao ingresso de cada servidor no sistema. As duas saídas estão sendo estudadas, mas 

a decisão será do relator. 
 

Alternativas 
Os maiores prejudicados pela imposição da idade mínima de 62/65 para obter 
integralidade e paridade, segundo uma fonte, seriam aqueles que ingressaram antes 

de 1999. A regra atual permite que esses servidores reduzam a idade mínima atual 
dos servidores (60 anos para homens e 55 anos para mulheres) em um ano a cada 

ano de contribuição a mais em relação ao obrigatório (35 anos para homens e 30 anos 
para mulheres). 
 

Uma das alternativas que estão sendo analisadas seria impor idades mínimas mais 
suaves do que os 62/65 da regra definitiva da reforma para que esses servidores, há 

mais tempo na ativa, possam acessar a integralidade e a paridade. “A solução vai 
partir daí, mas vamos ter de pensar com muito cuidado no que pode ser feito”, afirmou 

um participante das negociações. De acordo com essa fonte, a ideia é sim atrasar a 
aposentadoria desses servidores, mas com um “castigo” não tão duro. 
 

No caso da transição dos trabalhadores vinculados ao INSS, não deve haver 
mudanças. Embora a imposição de uma idade mínima tenha gerado insatisfação, a 

avaliação é de que parte dos trabalhadores afetados já iria esperar a aposentadoria 
para obter um benefício mais vantajoso, escapando do fator previdenciário. 
 

Contribuição para a Previdência resiste a alta do desemprego 

24/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A carteira de trabalho deixou de ser uma realidade para metade dos brasileiros que 
sobreviveram à crise econômica, mas nem assim o sonho da aposentadoria perdeu 

força.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877769-contribuicao-para-a-previdencia-resiste-a-alta-do-desemprego.shtml


De acordo com as estatísticas do IBGE, o grupo que trabalha sem carteira assinada 
chegou no fim do ano passado à marca de 50% da população ocupada no Brasil, pela 
primeira vez em cinco anos.  

 
A onda de demissões dos últimos dois anos fez crescer o número de pessoas que 

trabalham por conta própria, abrindo seus próprios negócios ou atuando sem registro.  
Embora a tendência nessas formas de trabalho seja a informalidade, o que se viu foi 

um aumento do número de pessoas que contribuíram para a Previdência Social.  
 
Dos pouco mais de 90 milhões de trabalhadores brasileiros (com e sem carteira), 65% 

contribuíram para a Previdência no quarto trimestre do ano passado, mais do que os 
62% de quatro anos antes.  

 
Em números absolutos, a alta foi de 56 milhões de trabalhadores para quase 59 
milhões no mesmo intervalo.  

 
"O senso comum leva a pensar que seria o contrário", diz Cimar Azeredo, coordenador 

de Trabalho e Rendimento do IBGE. "Mas, embora a crise tenha levado ao 
desemprego, a contribuição manteve o ritmo de crescimento."  
 

Segundo ele, trata-se de um movimento gradual, que evolui à medida que a população 
"ganha acesso à educação e à informação sobre a importância de contribuir".  

 
Entre os trabalhadores por conta própria, que hoje reúnem 22 milhões de pessoas 
-de ambulantes a consultores-, a parcela dos que contribuem cresceu de 23% em 

2012 para 31% no fim de 2016.  
 

Para quem trabalha sem registro em carteira, o aumento na parcela de contribuintes 
foi de quase 11% para 15% nos últimos cinco anos.  
 

O movimento se repete entre os empregadores, em que a parcela de pessoas que 
contribuem para a Previdência aumentou de 69% para 78%. 

  
É o caso de Mel Casagrande, que trabalhou com carteira assinada por 15 anos na 
companhia aérea TAM, mas foi demitida em um corte promovido durante a recessão.  

"Chorei três dias e levantei depois pensando que era hora de colocar em prática um 
sonho de negócio engavetado por muito tempo", conta.  

 
Casagrande abriu uma pequena loja de roupas femininas no ano passado e decidiu 
agora expandir para vender também peças de decoração.  

 
GERAÇÃO  

Trata-se de uma questão cultural, segundo o professor Bruno Ottoni, da FGV. "O 
indivíduo que passou pelo emprego formal está acostumado, entende que o benefício 

existe e tem motivação para continuar", diz. "O que estava no mercado informal se 
desmotiva, principalmente agora que a lei vai mudar."  
 

A professora do Ibmec/RJ Ylana Miller pondera que a Previdência pode sofrer um 
"impacto geracional", intensificado pela reforma em discussão no Congresso, 

dificultando a conquista do benefício. "Essa nova geração não vê mais tanto valor em 
contribuir porque não tem uma contrapartida adequada. Por isso vemos crescer a 
tendência de preferência por uma previdência privada", diz. 

  

Dívidas com INSS superam R$ 400 bi 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
As recentes mudanças que abrandaram as regras propostas na reforma da Previdência 

foram insuficientes para agradar aos parlamentares, que seguem pedindo uma ação 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/dividas-com-inss-superam-r-400-bi/


mais incisiva do governo em ações para incrementar a arrecadação do INSS. Um dos 
alvos é a lista bilionária de devedores da Previdência Social. De acordo com a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o estoque da dívida ativa 

previdenciária chegou a R$ 427,73 bilhões no fim do ano passado.  
 

Três das cinco maiores devedoras estão falidas, de acordo com o acompanhamento da 
PGFN: Varig (R$ 3,7 bilhões), Vasp (R$ 1,7 bilhão) e Bancesa, banco cearense 

quebrado em 2004 (R$ 1,4 bilhão). Mas as outras duas estão em operação.  
 
Uma delas é a JBS, segunda maior empresa de alimentos do mundo, com dívida de 

R$ 1,84 bilhão. Também está no “pódio” a Associação Educacional Luterana do Brasil 
(Aelbra), mantenedora da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que recentemente 

enfrentou problemas financeiros e de gestão.  
 
A elevada dívida previdenciária é tida como privilégio pelos parlamentares, que 

acusam o governo de não atacar o problema. Na lista de inadimplentes estão empresas 
ligadas ao poder público, como a Caixa Econômica Federal, com débito de R$ 549,5 

milhões; os Correios, com dívida de R$ 378 milhões; e o Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs), que cuida das aposentadorias dos servidores 
gaúchos. A dívida do Ipergs com o INSS é de R$ 395,5 milhões.  

 
Expostos à pressão de diversas categorias contrárias à reforma, os parlamentares 

cobram uma reação do governo. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
inseriu em seu relatório um dispositivo que pode facilitar a cobrança de parte da dívida. 
Segundo a regra, os acionistas controladores, administradores, gerentes, diretores e 

prefeitos respondem solidariamente, “com seu patrimônio pessoal”, caso os 
pagamentos das contribuições sejam atrasados de forma intencional ou por culpa 

desse agente.  
 
Além disso, o Congresso quer intensificar a fiscalização sobre os números da 

Previdência. O deputado Roberto de Lucena (PV-SP) vai protocolar, no início da 
próxima semana, uma Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) na Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público. A iniciativa prevê o apoio do Tribunal de 
Contas da União (TCU) para realizar auditoria que vai mirar as contas da Previdência 
e as dívidas.  

 
“Estamos pagando a conta da má gestão dos recursos e jogando novamente para cima 

do trabalhador”, diz Lucena, cujo partido integra a base do governo do presidente 
Michel Temer. “A sociedade vai entender que a reforma é justa se ela também 
enfrentar privilégios”, afirma.  

 
No Senado já há uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência que 

aguarda para ser instalada. A iniciativa partiu do senador Paulo Paim (PT-RS), mas foi 
endossada por aliados do governo, incluindo o líder no Senado, Romero Jucá (PMDB-

RR). Segundo Jucá, a CPI é importante para desmistificar de vez as diversas versões 
de a Previdência no Brasil “dá lucro e não está quebrada”.  
 

‘Injustiça’. O argumento dos parlamentares é que, mesmo que parte desse valor não 
seja recuperável, é injusto endurecer as exigências de aposentadoria dos 

trabalhadores antes de ampliar o esforço para cobrar essa dívida. Os débitos dos 500 
maiores devedores ultrapassam sozinhos os R$ 80 bilhões, segundo relatório da PGFN 
enviado à comissão especial da reforma da Previdência.  

 
Em meio à crescente polêmica sobre a lista, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

rebateu no início da semana as críticas à dívida. “Os devedores são cobrados de forma 
rigorosa. Mas a maioria, quase 60%, é de companhias falidas”, disse o ministro. Ele 
não falou sobre as devedoras em atividade.  



No ano passado, a PGFN recuperou R$ 4,15 bilhões de créditos previdenciários, 
segundo o relatório enviado à comissão. A Procuradoria disse ainda que atua em 
diversas frentes, o que inclui a “negativação” da empresa para efeitos de concessão 

de crédito com recursos públicos, isenções, assinaturas de convênios, bem como a 
cobrança via carta, protesto extrajudicial e ajuizamento de execução fiscal. 

 

Parlamentares negociam alívio para servidores 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A pressão por novas mudanças no relatório da reforma da Previdência vai subir de 

temperatura ao longo desta semana com a guerra declarada dos servidores. Duas 
alternativas de mudanças já estão na mesa de negociação para reverter em parte o 

endurecimento das regras de aposentadoria dos servidores públicos, admitem 
lideranças governistas e até mesmo integrantes do governo que participam 
diretamente da negociação do texto com o Congresso.  

 
A estratégia do governo é sim atrasar a aposentadoria dos servidores, mas não com 

um “castigo tão duro” como o que foi colocado no texto apresentado pelo relator Arthur 
Oliveira Maia (PPS-BA). Em reação a essas regras, os servidores prometem protestos 
em Brasília ao longo da semana.  

 
Pressão. Depois de acordo com a oposição, o adiamento da votação da reforma na 

comissão especial e no plenário da Câmara abriu um tempo maior de exposição para 
que novas pressões ganhem corpo, podendo reduzir ainda mais a economia com a 
reforma, reconhecem líderes da base.  

 
O Estado apurou que a avaliação nos bastidores é de que o pior ainda não passou. O 

relator está tendo de reavaliar a regra de transição de servidores públicos após ter 
“comprado uma briga” com a categoria.  
 

Ele propôs exigir desde já o cumprimento da idade mínima definitiva, de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, para que funcionários públicos possam receber as 

chamadas integralidade – aposentaria com o maior salário da carreira, ainda que 
acima do teto do INSS (R$ 5.531,31) – e paridade – reajuste salarial igual aos 
funcionários da ativa.  

 
A trava, que valeria mesmo para quem pudesse se aposentar antes dessas idades pela 

transição, foi vista com bons olhos pelo governo e por economistas, pois significaria 
uma economia para as contas públicas. Só que, entre os servidores, o clima é de 
revolta. Eles acusam o relator de promover uma mudança violenta nas regras do jogo 

e prejudicar servidores que ingressaram mais cedo no funcionalismo do que os demais.  
 

A página do relator no Facebook recebeu uma enxurrada de reclamações. O que está 
na mesa agora são duas propostas: uma sustenta a imposição da idade mínima 

definitiva apesar das resistências, enquanto a outra impõe “sacrifícios proporcionais” 
ao ingresso de cada servidor no sistema. As duas saídas estão sendo estudadas, mas 
a decisão será do relator.  

 
Alternativas. Os maiores prejudicados pela imposição da idade mínima de 62/65 para 

obter integralidade e paridade, segundo uma fonte, seriam aqueles que ingressaram 
antes de 1999. A regra atual permite que esses servidores reduzam a idade mínima 
atual dos servidores (60 anos para homens e 55 anos para mulheres) em um ano a 

cada ano de contribuição a mais em relação ao obrigatório (35 anos para homens e 
30 anos para mulheres).  

 
Uma das alternativas que estão sendo analisadas seria impor idades mínimas mais 
suaves do que os 62/65 da regra definitiva da reforma para que esses servidores, há 

mais tempo na ativa, possam acessar a integralidade e a paridade. “A solução vai 
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partir daí, mas vamos ter de pensar com muito cuidado no que pode ser feito”, afirmou 
um participante das negociações. De acordo com essa fonte, a ideia é sim atrasar a 
aposentadoria desses servidores, mas com um “castigo” não tão duro.  

 
No caso da transição dos trabalhadores vinculados ao INSS, não deve haver 

mudanças. Embora a imposição de uma idade mínima tenha gerado insatisfação, a 
avaliação é de que parte dos trabalhadores afetados já iria esperar a aposentadoria 

para obter um benefício mais vantajoso, escapando do fator previdenciário. 
 

Temer dá ultimato a base aliada para votar Reforma da Previdência 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O presidente reuniu ministros no domingo e decretou que não há mais 
mudanças possíveis no texto. Planalto começa a caça aos votos 

 

A semana no Congresso, depois de dois feriados emendados seguidos, promete ser 
intensa. A polêmica reforma da Previdência, que vem motivando manifestações em 

todo o país, começa a ser discutida na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em 
que o Senado instala uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para discutir o 

rombo no sistema previdenciário. Não menos importante e visada, a reforma 
trabalhista entra na pauta do plenário, que também deve finalizar a votação do projeto 

de recuperação fiscal dos estados. 
 
Com a matéria já atrasada na visão do Planalto, o presidente Michel Temer reuniu na 

noite deste domingo ministros próximos e líderes para tratar do tema. O objetivo era 
começar a mapear apoio para a votação do relatório na comissão especial da 

Previdência. Após o encontro, o presidente da comissão especial Carlos Marun 
(PMDB/MS) disse que não há mais concessões possíveis no texto enviado pelo Palácio 
do Planalto. O parlamentar afirmou, ainda, que os colegas terão de decidir se estão 

na base aliada de Temer ou se pretendem procurar outros caminhos. 
 

Amanhã, a comissão especial da reforma da Previdência (PEC 287-16) inicia a 
discussão sobre o relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA). A ideia é que o projeto 
seja discutido durante toda a semana, para ser votado no dia 2 ou 3. Isso se for 

cumprido o compromisso de não haver obstrução por parte da oposição. Carlos Marun 
admite as dificuldades para aprovação da reforma, mas acredita que o calendário será 

cumprido. 
 
A data foi negociada com a oposição, que promete observar todos os meios 

regimentais, como o quórum mínimo de presentes para votar e pretende aproveitar 
esses dias para ampliar a mobilização contra as reformas, primeiro com a greve geral 

convocada para sexta-feira; depois, com as comemorações do Dia do Trabalho.  
 
Arthur Maia já modificou bastante o projeto original do governo, fazendo alterações 

que beneficiam corporações numerosas de servidores públicos, como policiais e 
professores. Para aprovação, o governo precisará conseguir maioria simples dos votos 

dos 37 integrantes da comissão. 
 
Segundo os contrários à proposta do presidente Michel Temer (PMDB), o relatório 

trouxe avanços, mas também mudanças restritivas. De acordo com o deputado Pepe 
Vargas (PT-RS), mesmo com todos podendo entrar no sistema de regras de transição 

depois de 25 anos de contribuição, o segurado passa a ter apenas 70% do benefício – 
na proposta original eram 76%. Já segundo o relator Arthur Maia, o tempo de 
contribuição para a aposentadoria integral diminuiu de 49 anos para 40 anos, em seu 

parecer. 
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Reforma trabalhista na pauta 
  
Na área trabalhista, depois de conseguir aprovar o regime de urgência, o governo 

Temer também tenta novos avanços nesta semana. O projeto está na pauta das 
sessões do plenário da Câmara de quarta e quinta-feira. Entre os pontos previstos no 

substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) foi mantido o que estabelece 
que acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei.  

 
O projeto cria o trabalho intermitente, com intervalos na jornada e convocação com 
três dias de antecedência. Também é regulamentado o teletrabalho, possibilitando que 

o empregado preste serviços de casa ou viajando. 
 

Dívida dos estados 
  
O plenário também volta a analisar o projeto que trata da dívida dos estados. Ficaram 

para amanhã os destaques apresentados ao projeto de lei complementar de 
recuperação dos estados em situação de calamidade. Os pontos votados podem retirar 

a possibilidade de privatização de estatais e a proibição de realização de novas 
despesas com pessoal. Os deputados já aprovaram o texto do relator, deputado Pedro 
Paulo (PMDB-RJ), mantendo as contrapartidas exigidas pela União para suspender o 

pagamento das prestações da dívida por três anos. 
 

CPI da Previdência 
 
No Senado, foi marcada para quarta-feira a primeira sessão da CPI da Previdência. 

Nela serão escolhidos presidente e vice-presidente, além de relator do grupo, criado 
para analisar as contas do sistema previdenciário.  

 
O objetivo é esclarecer quais são as receitas e despesas e encontrar possíveis desvios 
de recursos. A CPI foi uma iniciativa do senador Paulo Paim (PT-RS) e teve 60 

assinaturas, mais do que o dobro de que precisava. 
 

A alegação dos críticos à Reforma da Previdência é que não haveria um rombo do 
tamanho que o governo prega ao falar da necessidade de mudar as regras de 
aposentadoria do brasileiro.  

 
A comissão terá um orçamento de R$ 100 mil para verificar possíveis dívidas de 

grandes empresas com a Previdência, sonegação e concessão de anistias, entre outras 
questões que podem ter provocado o déficit. A CPI tem um prazo de 120 dias para 
concluir os trabalhos, podendo ser prorrogada por mais 120. 

 
Concessão sem entraves 

 Na agenda do Palácio do Planalto no Congresso, a única matéria de fácil aprovação é 
a Medida Provisória 752/16 – com votação prevista para amanhã –, que estabelece 

novas regras para a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão com 
parceria, quando há participação do poder público na gerência do negócio.  
 

O deputado Sérgio Souza (PMDB-PR), relator da matéria, propõe que concessionárias 
de rodovias e aeroportos concedidos em parceria com o setor público possam pedir 

uma revisão contratual extraordinária, com reprogramação de pagamento das 
parcelas da bonificação de outorga (bônus pela licença de concessão).  
 

A medida beneficiará diretamente as concessionárias dos seguintes aeroportos: 
Galeão (RJ), Brasília (DF), Viracopos (SP), Confins (MG), São Gonçalo do Amarante 

(RN) e Guarulhos (SP).  
 
 

 



Temer reúne ministros para tratar da reforma da Previdência 

24/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O presidente Michel Temer está reunido na tarde deste domingo, dia 23, com os 
ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Secretaria de Governo, Antonio 

Imbassahy, para tratar da reforma da Previdência. O encontro ocorre no Palácio do 
Jaburu e não estava na agenda oficial de Temer nem dos ministros.  

 
A preocupação do presidente é mapear os apoios para a votação do relatório na 
comissão especial da Câmara. Depois de um acordo entre governo e oposição, a 

votação na comissão foi transferida para o dia 2 de maio, logo após dois protestos 
contra a reforma convocados para 28 de abril e 1º de maio.  

 
O governo teme que as manifestações façam deputados da base desistir de aprovar a 
reforma. No plenário, o primeiro turno deve ocorrer só em 15 de maio.  

 
Meirelles também deve fazer um balanço da reunião de primavera do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), realizada em Washington.  
 
Em meio à pressão de diversas categorias por regras mais brandas para 

aposentadoria, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou em entrevista neste domingo que o governo não vai mais “ceder” na reforma 

da Previdência. Segundo ele, o parecer apresentado pelo relator da proposta, 
deputado Arthur Maia (PPS-BA), na semana passada, não passará por novas 
alterações para atender pedidos de categorias, como a dos servidores públicos.  

 
O Placar da Previdência do jornal O Estado de S. Paulo aponta que 72 deputados são 

a favor da proposta após as mudanças apresentadas na comissão, 193 dizem que 
votam contra, 49 estão indecisos e 114 não quiseram responder. 
 

Meirelles: grande maioria de investidores vê aprovação da reforma da 

Previdência 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que “a grande maioria de 

investidores acredita que a reforma da Previdência Social será aprovada” pelo 
Congresso.  

 
“A velocidade de reformas no Brasil é admirada por interlocutores com quem encontrei 
em Washington”, durante a reunião de Primavera do Fundo Monetário Internacional.  

 
“Há uma melhora de percepção internacional sobre o Brasil que ocorre desde meados 

de 2016”, disse.  
 

Segundo o ministro, “há uma recepção muito boa de investidores em relação ao Brasil” 
nos encontros que realizou nos EUA, que fazem perguntas pontuais sobre o tema, 
como o cronograma para a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso.  

 
O ministro ponderou que o ingresso de capitais no Brasil “está forte e constante”, com 

redução de prêmios de risco em relação a ativos financeiros do País. “O fluxo de 
investimentos pode consolidar-se com a aprovação da reforma da Previdência”, 
afirmou.  

 
“Há interesse muito grande de investidores por projetos em infraestrutura”, concluiu. 
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Meirelles não vê ‘diferença’ em adiamento de votação da reforma da 

Previdência 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que “não serão uma ou duas 

semanas que farão diferença para a aprovação da reforma da Previdência”, pelo 
Congresso, pois o “importante é que seja aprovada.”  

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse nesta sexta-
feira, 21, em Foz do Iguaçu, que se não for possível a votação no plenário da Casa no 

dia 8 de maio, poderá ocorrer no dia 15 de maio.  
 

O ministro da Fazenda ressaltou que a proposta da reforma da Previdência Social “está 
bem encaminhada” no Congresso, onde espera que será aprovada até o final de junho.  
 

Contudo, o ministro manifestou em Washington que, caso ocorra algum adiamento e 
fosse aceita de forma definitiva pelos parlamentares em agosto, não seriam gerados 

problemas para a correção das contas públicas no longo prazo.  
 
Para ele, no entanto, o impacto maior poderia ocorrer sobre expectativas de 

investidores, com efeito em preços de ativos financeiros. 
 

Meirelles: integração e progresso tecnológico são essenciais para atacar 
pobreza 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou em declaração dirigida à reunião 

do Comitê Financeiro e Monetário Internacional do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que ocorrerá neste sábado, 22, em Washington, que o “multilateralismo 
continua como a melhor forma para coordenar políticas e tornar a integração funcional 

para todos”.  
 

Segundo o ministro, o “arcabouço multilateral facilita a expansão impressionante do 
comércio e finanças internacionais”, o que permitiu progressos grande e sem 
precedentes no bem-estar pelo mundo. Sua mensagem foi feita em nome de um grupo 

de países liderado pelo Brasil e que é também formado por Cabo Verde, República 
Dominicana, Equador, Guiana, Haiti, Nicarágua, Panamá, Suriname, Timor-Leste e 

Trinidad e Tobago.  
 
“No entanto, mesmo com benefícios superando muito os custos, este arcabouço 

necessita de melhorias e é importante reconhecer que a globalização e progresso 
tecnológico não beneficiaram de forma equânime todos os segmentos da população”, 

destacou o ministro. Para Meirelles, tais desenvolvimentos elevaram a percepção de 
injustiça, o que, em alguns países, alimentou movimentos de apoio de “políticas 

protecionistas”.  
 
Na avaliação de Meirelles, ações precisam ser adotadas pelos países membros do FMI 

de forma individual e multilateral para assegurar que os povos por todo o mundo 
sintam-se incluídos no progresso econômico.  

 
Para ele, este é um valioso objetivo, mas é crucial ganhar apoio político para avançar 
a integração global e a produtividade pelo mundo. “Mais integração e progresso 

tecnológico, não menos, são essenciais para atacar pobreza e iniquidade.”  
 

O ministro apontou que avança o ritmo do crescimento global desde a segunda metade 
de 2016, particularmente em economias avançadas, e a perspectiva continua positiva 
para o curto prazo. No entanto, a recuperação global ainda é prevista que será lenta 
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e há riscos para este processo. Neste contexto, é importante cautela para evitar a 
prematura retiradas de medidas que apoiam a expansão das economias avançadas, 
especialmente onde o crescimento está abaixo do potencial.  

 
Segundo Meirelles, os preços de produtos comercializados com cotações internacionais 

estão sendo beneficiados por condições de oferta e de alta de gastos em infraestrutura 
nos EUA. “Reformas fiscais e ajustes estão sendo adotados por muitos mercados 

emergentes como resposta para receitas ainda baixas vindas de commodities.”  
 
Para o ministro, porém, incertezas em relação a políticas de governo estão subindo 

em nível global e parece que estão “desconectadas” em relação à percepção de risco 
dos mercados.  

 
Segundo Meirelles, se tal avaliação de investidores mudar com maior surgimento de 
riscos, o “atual otimismo pode mudar rapidamente”, elevando a volatilidade e altas 

significativas de prêmios de risco pelo mundo e “potencialmente colocando riscos à 
estabilidade financeira.”  

 
De acordo com Meirelles, regulações macroprudenciais e medidas para administrar 
fluxos de capitais, onde for necessário, podem ajudar a evitar o aumento de 

fragilidades, complementando regulação e supervisão bancária, que continuam 
fundamentais para assegurar a estabilidade financeira.  

 
“Os riscos no cenário atual, mesmo com o crescimento (mundial) pegando tração, 
colocam grande responsabilidade para o Fundo”, apontou o ministro, destacando que 

a instituição internacional é peça central do sistema de proteção financeira global.  
 

Para ele, o surgimento de condições financeiras mais restritivas, com a normalização 
da política monetária dos EUA, ou quaisquer problemas na transição de modelo 
econômico da China para crescimento mais intensivo de consumo, poderia deflagrar 

“uma reversão em fluxos de capitais” e afetar países membros do FMI que são mais 
vulneráveis a choques.  

 
Segundo o ministro, para que o FMI cumpra seu papel é crucial que a nova 
configuração do regime de cotas (GRQ, na sigla em inglês) seja concluída dentro do 

seu cronograma previsto. Para ele, as bases de recursos próprios do FMI devem ser 
recompostas, mantendo o sistema de cotas e avançando o reequilíbrio da sua estrutura 

de governança.  
 
“É uma legitima expectativa para esse processo uma nova fórmula de cotas que melhor 

reflita o peso da economia dos (países) membros e favoreça a transferência de ações 
para dinâmicas economias emergentes e em desenvolvimento. 

 

Reajuste salarial volta a ganhar da inflação, após seguidas perdas 

24/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
Os reajustes salariais voltaram a superar a inflação neste ano, depois de sofrerem 

seguidas perdas em 2016. Após estabilização em janeiro, as negociações conseguiram 
aumentos 1,1% e 1,8% superiores à alta dos preços (os chamados ganhos reais) em 

fevereiro e março, respectivamente, segundo a pesquisa Salariômetro, da Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). 
 

A alta aconteceu em todos os setores com exceção da indústria, cuja mediana dos 
reajustes foi 0,5% inferior à inflação em fevereiro e 0,1% em março. Na outra ponta, 

os maiores aumentos foram na agropecuária, com ganhos de 2,1% e 1,8% nesse 
período. A tendência é que o movimento continue, diz Hélio Zylberstajn, coordenador 
do estudo. "Acredito que haverá entre 1 e 2 pontos percentuais de ganhos reais a cada 

data-base", afirma. 
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O motor dessa recuperação do poder de compra do trabalhador é a inflação em queda. 
Quando os preços estão em alta, os sindicatos têm dificuldade para negociar acordos 
que consigam cobrir a inflação e ainda trazer algum ganho para a categoria.  

 
No início do ano passado, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

acumulado em 12 meses chegou a 11,3%. Após meses de queda, ele chegou a 4,7%, 
em março deste ano. Reflexo desse movimento, em janeiro de 2016, quase 70% das 

negociações ficaram abaixo do INPC, o que significa que o trabalhador viu seu 
rendimento encolher. Já em março de 2017, o percentual de acordos inferiores à 
inflação caiu para 12,9%. 

 
"O que acontece é que a taxa de inflação acumulada é um referencial muito forte na 

mesa de negociação, então ela acaba comandando", afirma Zylberstajn. "Com a 
previsão de inflação agora em 4%, 3%, é provável que a grande maioria das categorias 
vá repor a perda e conseguir alguma coisa a mais", diz o pesquisador. O número de 

acordos com redução de jornada e de salário nominal (sem descontar a alta de preços), 
utilizados principalmente na indústria, caíram para 3 em março, após terem alcançado 

um pico de 60 em janeiro de 2016. 
 
SEM CARTEIRA 

A pesquisa da Fipe abrange apenas empregados com carteira assinada. Para quem 
está fora desse grupo, houve pouca ou nenhuma recuperação recente da renda. 

Levantamento feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com base 
nos dados do IBGE observou aumento real de 1,4% no rendimento médio de 
trabalhadores sem carteira ao longo do trimestre de dezembro a fevereiro em 

comparação ao mesmo período de 2016. Entre autônomos e empregadores, houve 
queda de 2,5% e 0,6%, respectivamente. 

 
A maior alta aconteceu no setor público, cujos rendimentos subiram 5,1%. 
Considerando toda a população ocupada --que desemprenha alguma atividade 

econômica, seja no setor formal ou informal--, os rendimentos cresceram em média 
1,4% no trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o 

Ipea.  
 
"Mesmo esse crescimento sendo pequeno e não generalizado, já é uma percepção de 

melhora. Nós vínhamos de um período de quedas contínuas", diz a pesquisadora Maria 
Andréia Lameiras, coautora do levantamento. Para ela, os dados mostram que a 

recuperação do mercado de trabalho vai começar pela melhora do rendimento de 
quem está empregado, para depois iniciar a geração de novas vagas. 
 

Flexibilização monetária ajuda a reduzir custo do crédito, dizem diretores do 

BC 

24/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os diretores do Banco Central (BC) que participam da reunião do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em Washington avaliam nas apresentações que estão sendo feitas 
na capital americana que o processo de flexibilização monetária em curso no Brasil 

deve, junto com medidas estruturais, contribuir para reduzir o custo do crédito.  
 

De acordo com os apontamentos, publicados no site do BC, das apresentações que 
estão sendo feitas entre esta quinta-feira, 20, e sábado, 22, pelos diretores do BC 
Carlos Viana (política econômica) e Tiago Berriel (assuntos internacionais), a redução 

sustentável e estrutural do custo do crédito depende de uma série de reformas 
microeconômicas que visam a melhorar a eficiência e produtividade da economia.  

 
Como exemplo dos esforços feitos pela autarquia nesse sentido, eles citam a agenda 
do BC (BC+) que, com medidas como a simplificação de regras de recolhimento dos 
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depósitos compulsórios, busca reduzir custos de intermediação financeira, além de 
reduzir o risco de crédito e estimular a competição entre os bancos.  
 

Conforme as apresentações feitas por Viana e Berriel, a taxa de juros real da economia 
– aquela que desconta a inflação – ainda está em processo de convergência. A 

continuidade da queda dos juros reais no futuro depende, segundo eles, de 
desdobramentos positivos que levem a uma diminuição da taxa de juros estrutural da 

economia – está dependente de fatores como ganhos de produtividade, política fiscal 
e melhora do ambiente de negócios.  
 

Os diretores do BC estão salientando ainda nos eventos em Washington que a taxa de 
juros ex-ante (ou seja, a projetada para o futuro) é a mais apropriada a se monitorar 

na condução da política monetária, já que essa é a variável que guia decisões 
econômicas. 
 

Camex reduz para 2% tarifa de importação de filme de polipropileno e mais 

3 itens 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 
 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) alterou para 2% a alíquota do Imposto de 

Importação de quatro produtos: anatase; ácido monocloroacético; lignossulfonatos; e 
filme de polipropileno com largura superior a 50 cm e máxima de 100 cm.  

 
A decisão, "por razões de abastecimento", está publicada na edição desta segunda-
feira, dia 24, do Diário Oficial da União (DOU) e traz cotas específicas para cada um 

dos itens. A redução tributária é temporária e vale por um período de 12 meses.  
 

Governo Temer não abre mão de uniformizar a cobrança do PIS/Cofins 

24/04/2017 – Fonte: Contábeis.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

O governo mantém o plano de mudar os regimes do PIS e da Cofins. Em entrevista 
ao jornal Valor Econômico, o assessor especial da Presidência da República, Gastão 
Alves de Toledo, revelou que 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. 
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“Não há a intenção de aumentar a arrecadação, mas apenas mantê-la”, afirmou 
Gastão. Ele afirmou 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. 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.  

 
A possível mudança nos regimes do PIS e da Cofins é o mais novo pesadelo da área 
de TIC, que ainda negocia a volta da desoneração da folha de pagamento para as 

empresas de serviços e software de Tecnologia. Em março, o presidente da Brasscom, 
Sergio Paulo Gallindo, foi taxativo ao afirmar que a mudança seria uma catástrofe. 

 
"Quando se transforma um regime cumulativo que não é ideal e o transforma para um 
regime não cumulativo e diz que haverá uma equalização com outros setores, 

preocupa. A indústria está com uma alíquota de 9,25%, quando a do setor é de 3,25%.  
 

Se for feita a equalização simples, haverá um incremento imenso no imposto". 
 
Estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) estima que, 

caso aprovada, a Reforma do PIS/Cofins implicaria na eliminação de cerca de dois 
milhões de postos de trabalho. No setor de call center, as demissões, revelou a 

Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), podem chegar a 1 milhão. No segmento 
de Telecom, as empresas calculam um prejuízo superior a R$ 2 bilhões por ano. Já o 
segmento de tecnologia da informação prevê o desaparecimento de um em cada cinco 

postos de trabalho. 
 

Novo Refis tem adesão baixa e pode mudar 

24/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

Lançado no início do ano, o Programa de Regularização Tributária (PRT), 
conhecido como “novo Refis”, ainda tem adesão relativamente baixa dos 

contribuintes com dívidas com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN). 

 
O Valor apurou que até agora pouco mais de R$ 20 bilhões em dívidas tributárias e 
previdenciárias foram apresentadas para regularização, o que, segundo técnicos do 

governo, indica arrecadação próxima de R$ 2 bilhões para 2017, abaixo dos R$ 8 
bilhões previstos para o ano no relatório bimestral de receitas e despesas. 

 
O PRT está em tramitação no Congresso na MP 766 e é relatado pelo deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG). Versão preliminar do relatório, obtida pelo Valor, aponta 

para grande flexibilização do projeto original, hipótese que certamente encontrará 
forte resistência da Receita Federal. A votação, porém, deve ocorrer paralelamente à 

reforma da Previdência, o que pode forçar o governo a aceitar mais concessões. 
 
A versão preliminar amplia as possibilidades de renegociação não só com a Receita e 

a PGFN, mas também com autarquias e fundações. Além disso, prevê a inclusão de 
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débitos vencidos até 30 de março de 2017, em vez do corte original de 30 de novembro 
de 2016. 
 

O texto prevê também desconto de 90% na multa das dívidas tributárias em caso de 
pagamento à vista das dívidas com a Receita e a PGFN. As outras alternativas 

propostas nesta versão são: 5% do pagamento à vista (dividido em cinco vezes) e a 
liquidação do restante em até 150 prestações, com desconto de 85% de juros e multa; 

10% à vista e o resto em até 180 vezes, com abatimento de 80% de juros e multa; 
20% à vista e parcelamento em até 240 meses, com desconto de 75%; e, por fim, o 
simples parcelamento da dívida, sem entrada, com as parcelas limitadas a um 

porcentual (0,3% a 1,5%, conforme o perfil) da receita bruta em 2016. 
 

Na MP original, as possibilidades abertas não preveem qualquer desconto de multa e 
juros e estabelece alternativas com pagamentos à vista de 20% e 24% (nesse último 
caso, a entrada pode ser parcelada) e liquidação do restante com créditos tributários 

gerados por prejuízos das empresas. Há também ainda duas versões de 
parcelamentos, a primeira com entrada de 20% e liquidação em 96 meses e a segunda 

alternativa sem entrada e parcelada em 120 meses. 
 
O relatório preliminar mantém a possibilidade de uso dos créditos fiscais de empresas 

que tiveram prejuízos para diminuir o valor da dívida a ser renegociada, mas retira as 
limitações de uso impostas na MP, ampliando as possibilidades de uso dos créditos 

tributários. 
 
A versão do substitutivo permite renegociação com desconto de multas e juros de 

dívidas de autarquias e fundações. As possibilidades de redução desses encargos e as 
alternativas de parcelamento são semelhantes às propostas para as dívidas tributárias. 

 
Questionado, Cardoso afirma que os pontos do relatório ainda estão em discussão, 
mas que apresentará o parecer na terça-feira. Defende, contudo, que exista redução.  

 
“A Receita, até mês passado, dizia que a adesão estava extraordinária. Se está abaixo 

do esperado, é porque esse programa não tem atrativos”, disse. Com as mudanças, 
sustenta ele com base em conversas com entidades empresariais, a adesão poderá 
chegar a R$ 100 bilhões, com ingressos na ordem de R$ 10 bilhões em 2017. 

 
De acordo com uma fonte do governo, a relativamente baixa adesão ao programa até 

o momento está associada à incerteza em torno do texto que será aprovado no 
Congresso, que leva os contribuintes a uma postura de espera. 
 

O Valor apurou que a Receita insistirá na votação do texto original. A leitura dos 
técnicos é que transformar o PRT em um Refis como os outros desestimula o 

pagamento de impostos e reduz a base de arrecadação a longo prazo, premiando 
aqueles que não cumprem com as obrigações em dia. 

 
O entendimento no Fisco é que o programa apresentado ao Congresso em janeiro já 
é bastante benéfico ao contribuinte endividado, ao prever o uso dos créditos gerados 

pelos prejuízos das empresas até para o pagamento de dívidas com a Previdência (o 
que não era possível desde 2007) e a possibilidade de parcelamentos que chegam a 

até dez anos. 
 
Além de batalhar pela aprovação do texto original, a área econômica ainda tem como 

carta na manga a possibilidade de deixar a MP perder validade ou mesmo vetar o 
projeto, caso prevaleçam as ideias de dar desconto de multa e juros e flexibilizar 

demais. Nessas hipóteses, aqueles que aderirem não perderão o direito. A MP tem que 
ser votada até o fim de maio. 
 



Alta do PIB de 2017 projetada pelo Relatório Focus sobe de 0,40% para 

0,43% 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
Os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para a atividade em 

2017. Pelo Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 24, 
a mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano passou de alta de 0,40% para 

avanço de 0,43%. Há um mês, a perspectiva era de avanço de 0,47%. Para 2018, o 
mercado manteve a previsão de alta de 2,50%. Quatro semanas atrás, a expectativa 
estava no mesmo patamar. 

 
Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na 

semana passada, os diretores do Banco Central afirmaram que os indicadores 
permanecem compatíveis com a estabilização da atividade econômica ao longo de 
2017. 

 
No relatório Focus desta segunda, as projeções para a produção industrial indicaram 

um cenário de recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para 2017 
passou de 1,26% para 1,36%. Há um mês, estava em 1,22%. No caso de 2018, a 
estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,28% para 2,50%, ante 

2,10% de quatro semanas antes. 
 

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB para 2017 passou de 51,40% para 51,45% no Focus. Há um mês, 
estava em 51,70%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus foram de 54,85% 

para 55,00%, ante os mesmos 55,00% de um mês atrás. 
 

Balança comercial 
 
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança 

comercial em 2017. A estimativa de superávit comercial este ano foi de US$ 52,00 
bilhões para US$ 53,00 bilhões, ante US$ 49,50 bilhões de um mês antes. Na 

estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2017 ficará em US$ 51,00 bilhões. 
 
Para 2018, os economistas do mercado projetam um superávit comercial de US$ 42,00 

bilhões, igual ao cálculo da semana anterior. Há um mês, a expectativa era de US$ 
41,20 bilhões. 

 
No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram déficit 
de US$ 26,00 bilhões, mesmo valor de uma semana e um mês antes. Já a projeção 

do BC para o déficit em conta em 2017 é de  
US$ 30,0 bilhões. 

 
O mercado alterou a estimativa de rombo nas contas externas em 2018, de US$ 36,75 

bilhões para US$ 37,00 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 36,50 
bilhões. 
 

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 
Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 

tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017 seguiu 
em US$ 75,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 73,50 bilhões. A projeção do BC 
para este ano é de IDP de US$ 75,00 bilhões. 

 
Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo 

com o Focus, foi de US$ 75,00 bilhões, ante US$ 74,00 bilhões de quatro semanas 
antes.  
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IPCA para 2017 cai de 4,06% para 4,04%; projeta Focus 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 
 

Os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas projeções para o IPCA 
neste e no próximo ano. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta 

segunda-feira, 24, pelo Banco Central, mostra que a mediana para o IPCA - o índice 
oficial de inflação - em 2017 foi de 4,06% para 4,04%. Há um mês, estava em 4,12%. 

Já a projeção para o IPCA de 2018 foi de 4,39% para 4,32%, ante 4,50% de quatro 
semanas atrás. 
 

Na prática, as projeções de mercado divulgadas agora no Focus indicam que a 
expectativa é que a inflação fique abaixo do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 

2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação 
entre 3,0% e 6,0%). 
 

Na quinta-feira passada, 20, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que o IPCA-15 - considerado uma espécie de prévia da inflação oficial - 

encerrou abril com taxa de 0,21%. 
 
Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na 

terça-feira passada, dia 18, o Banco Central informou suas projeções de inflação. No 
cenário de mercado - que utiliza câmbio e juros variáveis - , a projeção é de 4,1% 

para 2017 e de 4,5% para 2018. 
 
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 

prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 seguiu em 4,03% no 
Focus. Para 2018, a estimativa permaneceu em 4,25%. Quatro semanas atrás, as 

expectativas eram de 4,08% e 4,30%, respectivamente. 
 
Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,59% para 4,60% de uma 

semana para outra - há um mês, estava em 4,55%. Entre os índices mensais mais 
próximos, a estimativa para abril de 2017 passou de 0,29% para 0,21%. Um mês 

antes, estava em 0,43%. No caso de maio, a previsão de inflação do Focus foi de 
0,43% para 0,52%, ante 0,33% de quatro semanas atrás. 
 

Preços administrados 
 

O Relatório Focus mostrou manutenção nas projeções para os preços administrados 
neste e no próximo ano. A mediana das previsões do mercado financeiro para o 
indicador em 2017 seguiu em alta de 5,50%. Para 2018, a mediana permaneceu em 

4,70%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,50% para os preços 
administrados em 2017 e elevação de 4,55% em 2018. 

 
Em suas projeções atuais, atualizadas na ata do último encontro do Comitê de Política 

Monetária (Copom), o BC espera alta de 6,3% para os preços administrados em 2017 
e avanço de 5,4% em 2018. 
 

Outros índices 
 

O relatório do Banco Central mostrou também que a mediana das projeções do IGP-
DI de 2017 passou de 3,43% para 2,96% da última semana para esta. Há um mês, 
estava em 4,32%. Para 2018, a projeção seguiu em 4,50%. Quatro semanas atrás, 

estava em 4,60%. 
 

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) 
são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em 
especial os agrícolas. 
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Outro índice, o IGP-M, que serve frequentemente como referência para o reajuste dos 
contratos de aluguel, passou de 3,82% para 3,54% nas projeções dos analistas para 
2017. Quatro levantamentos antes, estava em 4,51%. No caso de 2018, o índice 

seguiu em 4,50% ante 4,55% de um mês atrás. 
 

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 permaneceu em 3,84% no Focus. 
Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 3,96%. Para 

2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, mesmo valor de um mês antes.  
 

IPC-S fica em 0,31% na 3ª quadrissemana de abril ante 0,44% na anterior, 
diz FGV 

24/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou 
para 0,31% na terceira quadrissemana de abril, de 0,44% na segunda medição do 

mês, informou nesta segunda-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 

Das oito classes de despesas analisadas, cinco apresentaram decréscimo em suas 
taxas de variação nesta apuração: Habitação (0,36% para -0,09%), Educação, Leitura 
e Recreação (0,37% para 0,02%), Alimentação (1,06% para 1,00%), Despesas 

Diversas (0,54% para 0,34%) e Vestuário (-0,64% para -0,66%). 
 

Em contrapartida, registraram aceleração em suas taxas de variação na terceira 
quadrissemana de abril os grupos Comunicação (-0,39% para 0,30%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,94% para 0,96%) e Transportes (-0,21% para -0,20%). 

 
Grupos 

 
O grupo Habitação respondeu pela maior contribuição para o alívio no IPC-S na 
passagem da segunda para a terceira quadrissemana de abril. A classe de despesa 

teve deflação de 0,09% ante variação positiva de 0,36% na mesma base de 
comparação.  

 
A principal influência para esse movimento foi a redução da tarifa de eletricidade 
residencial (0,75% para -2,67%) graças à devolução de cobranças indevidas da usina 

de Angra 3, apesar da vigência da bandeira vermelha patamar 1 no mês. 
 

Dentre os outros grupos que registraram decréscimo em suas taxas de variação, a 
FGV destacou o comportamento dos itens passagem aérea (9,87% para 0,35%), em 
Educação, Leitura e Recreação; frutas (0,03% para -1,01%), no grupo Alimentação; 

cigarros (0,59% para 0,21%), em Despesas Diversas; e acessórios do vestuário (-
0,58% para -0,88%), no segmento Vestuário. 

 
De forma isolada, os itens com as maiores influências de baixa foram tarifa de 

eletricidade residencial (0,75% para -2,67%), gasolina (mesmo com a redução na 
deflação de -1,79% para -1,64%), etanol (apesar da taxa maior de -4,32% para -
3,95%), maçã (a despeito de acelerar ligeiramente de -10,56% para -10,02%) e show 

musical (-1,33% para -1,98%). 
 

Já os cinco itens com as maiores influências de alta foram tomate (mesmo com o leve 
alívio de 55,15% para 54,21%), plano e seguro de saúde (que manteve a taxa de 
0,99%), batata-inglesa (14,20% para 22,45%), refeições em bares e restaurantes 

(apesar da desaceleração de 0,54% para 0,51%), e gás de bujão (2,71% para 3,53%). 
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Conta de luz: redução será menor que esperada, inferior a 3% 

24/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 

 
 

A redução da conta de energia elétrica para o mês de maio em Santa Catarina será 
menor que a esperada, sendo de 2,90% quando antes estava prevista para 9,68%, 

segundo a Celesc. 
 
De acordo com a companhia, apesar da suspensão da cobrança referente à despesa 

de energia com a usina nuclear de Angra 3 que estava sendo feita, indevidamente, 
pela Aneel, em abril passou a vigorar a bandeira vermelha patamar 1. Essa medida é 

adotada quando há um custo maior para a geração de energia, provocado pela baixa 
produção de água nas hidrelétricas no país. 
 

O sistema de bandeiras tarifárias é praticado desde 2015 por todas as concessionárias. 
Com a nova bandeira, a tarifa de energia sofre acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh 

utilizado por cada unidade consumidora. 
 

Volkswagen usa energia elétrica 100% limpa no Brasil 

24/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pequena central hidrelétrica Anhanguera qu pertence à Volkswagen tem capacidade 
para gerar cerca de 18% da energia consumida pela montadora 
 

A Volkswagen é abastecida no Brasil com energia elétrica 100% limpa, provinda de 
hidrelétricas. A exigência partiu da montadora ao renegociar seus contratos de compra 

de energia elétrica no País, que completa um ano. 
 
Fontes de energia são consideradas limpas quando sua produção não envolve queima 

de combustíveis, como carvão ou gás, o que provoca emissão de CO2. Nas 
hidrelétricas, a energia é gerada pela pressão da queda d’água, que move as turbinas. 

 
“A decisão de abastecer as fábricas da Volkswagen do Brasil com energia elétrica 100% 
limpa é uma iniciativa inovadora e que demonstra o compromisso da empresa com a 

sustentabilidade ambiental. Com essa ação, já registramos um ganho ambiental 
significativo”, afirmou o diretor de engenharia de manufatura, Celso Placeres.  

 
Segundo a empresa, o impacto positivo dos contratos - que completaram seu primeiro 
ano -, equivalem ao plantio de mais de 166 mil árvores entre 2016 a 2018.  

 
Além de comprar energia elétrica 100% limpa, a Volkswagen tem sua própria central 

hidrelétrica, a PCH Anhanguera (pequena central hidrelétrica), localizada no rio 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/conta-de-luz-reducao-sera-menor-que-esperada-inferior-3/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25673/volkswagen-usa-energia-eletrica-100-limpa-no-brasil


Sapucaí, afluente do rio Grande entre as cidades de São Joaquim da Barra e Guará 
(SP), com capacidade para gerar cerca de 18% da energia consumida pela montadora.  
 

Ela é resultado de uma parceria entre a Volkswagen, a Seband e a Pleuston. Possui 
três turbinas com potência instalada de 22,68 MW, com capacidade para gerar 

aproximadamente 100 mil MWh/ano, o suficiente para abastecer 85% uma cidade com 
50 mil habitantes. Desde quando foi inaugurada, em março de 2010 e até o 

fechamento de 2016, a PCH gerou um total de 513.036,33 MWh. 
 

Basf anuncia nova VP de materiais e soluções 

24/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A Basf tem uma nova vice-presidente de materiais e soluções funcionais para a 
América do Sul, Gisela Pinheiro. A executiva vai assumir áreas focadas principalmente 

nos segmentos automotivo e de construção civil. “Acredito no potencial do mercado 
sul-americano e nas oportunidades da Basf na região”, diz Gisela. 
 

Com mais de 13 anos de experiência no setor químico, Gisela Pinheiro é formada em 
Economia pela Northern Michigan University, nos Estados Unidos, com MBA Executivo 

em Finanças pelo Insper São Paulo. A executiva já passou por empresas como Ernest 
& Young e Dow Chemical, na qual foi diretora da área de poliuretanos e cloro-álcali 
para a América Latina.  

 

MAN lança linha VW Compactor para coleta de lixo 

24/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
Para expandir sua participação no segmento de coleta de lixo, a Man Latin America 

lança o modelo Volkswagen Constellation 17.230 Compactor, com tração 4x2 indicado 
para caixas compactadoras de 15 metros cúbicos. Vem equipado com motor MAN D08, 

com quatro cilindros e que entrega 226 cv de potência e sistema EGR, que não utiliza 
Arla 32. 
 

“Esse é o segmento de nicho que mais cresce no Brasil e a Volkswagen Caminhões 
tem o portfólio mais completo, com seis modelos sob medida, para que o cliente possa 

sempre decidir pelo melhor custo total de operação para seu negócio”, afirma o vice-
presidente de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America, Ricardo 
Alouche. 

 
Sua configuração traz pela primeira vez uma transmissão mecânica com o opcional 

EasyStart, sistema automático de partida em rampa sem o uso do monetim. Antes 
destinado somente aos veículos automatizados, o dispositivo permite travar os freios 
dianteiros e traseiros do veículo por até três segundos em rampa. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25672/basf-anuncia-nova-vp-de-materiais-e-solucoes
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O sistema permite que o caminhão ou o ônibus se mantenha estável em aclives ou 
declives durante esse período, mesmo com o pedal de freio desacionado, enquanto o 
condutor faz a movimentação necessária ao controle da partida com o acelerador. Com 

isso, o veículo parte em rampa de modo seguro sem o risco de descer e causar um 
acidente. “Essa é uma oferta exclusiva nossa no segmento de coleta de resíduos”, 

explica Alouche.  
 

A linha Compactor conta ainda com banco para três passageiros, para-choque metálico 
e chicote elétrico para cargas adicionais instalado de fábrica.  
 

“Configuramos o veículo ouvindo as necessidades de nossos clientes, que foram 
especialmente consultados para esse desenvolvimento. Nossa engenharia trabalha 

visando sempre à melhor relação custo-benefício e à garantia de fábrica para todas as 
suas demandas”, afirma o executivo. 
 

Volvo Cars produzirá seu primeiro elétrico global na China 

24/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

A Volvo Cars produzirá seu primeiro veículo 100% elétrico global na China e será 
desenvolvido sobre a plataforma CMA, dedicada a modelos compactos. O anúncio foi 

feito na quarta-feira, 19, pela montadora durante o Salão de Xangai. Segundo a 
empresa, o modelo está previsto para ser lançado ao mercado global em 2019. Vale 
lembrar que a marca de automóveis sueca foi comprada em 2010 pelo grupo chinês 

Geely. 
 

“A Volvo Cars apoia o governo chinês na busca por um ar mais limpo, como esboçado 
no último plano de cinco anos, totalmente em linha com nossos próprios valores 
fundamentais de cuidados ambientais, qualidade e segurança”, afirma o CEO Håkan 

Samuelsson. “Acreditamos que a eletrificação é a resposta para a mobilidade 
sustentável.” 

 
A China se mostra como maior potencial de mercado do mundo para veículos 
eletrificados, cujas metas para melhorar os problemas gerados por congestionamentos 

e qualidade do ar em suas cidades passam por elevar as vendas de veículos 100% 
elétricos e híbridos. 

 
De olho nesta oportunidade, a Volvo Cars, em seu plano estratégico, tem como meta 

a venda de 1 milhão de modelos eletrificados até 2025, incluindo os 100% elétricos e 
híbridos.  
 

Além do modelo compacto com a plataforma CMA, a Volvo Cars já está desenvolvendo 
também um veículo totalmente elétrico a partir da plataforma modular para veículos 

maiores (SPA). Também está nos planos o lançamento de versões híbridas plug-in de 
cada modelo da linha. 
 

A Volvo possui três fábricas na China, em Daqing, que produz os modelos da série 90; 
em Chengdu, que faz os carros da série 60; e em Luqiao, que fará os futuros 

automóveis da série 40. 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25669/volvo-cars-produzira-seu-primeiro-eletrico-global-na-china


Empresas querem acelerar venda de carros usados com leilões pela internet 

24/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
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Carro usado que irá a leilão é vistoriado na InstaCarro 

   

Start-ups querem acabar com a peregrinação por várias lojas para negociar e vender 
carros usados.  
 

Para acelerar o processo, InstaCarro e Car$Sale apostam na realização de leilões 
virtuais com a participação de milhares de compradores.  

 
A InstaCarro foi aberta no final de 2015. Sua promessa é vender carros usados em 
até uma hora e meia.  

 
No serviço da empresa, é necessário que o consumidor vá até um dos sete espaços 

que a companhia possui em São Paulo. Lá, são feitas avaliações e fotos dos veículos.  
A seguir, a start-up coloca as informações do carro em plataforma virtual e inicia leilão, 
disputado por 1.500 lojas parceiras do serviço.  

 
Após cerca de uma hora, o vendedor do carro fica sabendo qual foi o maior lance e 

decide se quer fechar negócio.  
 
Diego Fischer, cofundador da empresa, conta que são em média 15 lances por carro.  

A companhia fica com comissão sobre o valor da venda, porém não informou qual o 
percentual cobrado. Segundo Fischer, a start-up avalia qual a comissão ideal a ser 

praticada.  
 
A empresa tem entre seus primeiros investidores a russa CarPrice, que usa modelo 

semelhante. Em março, a empresa anunciou ter recebido uma injeção de capital 
adicional de R$ 33 milhões de fundos de investimento estrangeiros.  

 
Segundo Fischer, o leilão virtual diminui o risco de vendedores receberem propostas 
muito baixas. Isso porque eles dão resultado equivalente a fazer cotações em várias 

lojas.  
 

Porém ele diz que a empresa não se propõe a obter preços semelhantes àqueles que 
vendedores conseguiriam se vendessem diretamente para outras pessoas, em vez de 
lojas.  

 
A confeiteira Mariana Moyses, 32, diz que descobriu a InstaCarro na internet em uma 

noite e, no dia seguinte, vendeu com ela um Chevrolet Agile 2011. 
Ela afirma que recebeu uma proposta de R$ 18.300 (descontada a comissão da 

empresa), o que achou justo.  
 
"Se o carro estivesse bonitinho, poderia valer até R$ 21 mil. Mas sabia que tinha várias 

coisas para arrumar, talvez gastasse R$ 4.000 antes de vender", diz.  
 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877801-empresas-querem-acelerar-venda-de-carros-usados-com-leiloes-pela-internet.shtml


NO APLICATIVO  
Já o Car4$ale quer acelerar os negócios conectando via aplicativo quem quer vender 
um carro com compradores em potencial a partir de um aplicativo.  

 
Compradores podem dar lances para os carros cadastrados. O sistema busca gerar a 

melhor oferta possível notificando quem fez propostas em um carro sempre que ele 
recebe novo lance.  

 
Com serviço no ar desde setembro, a companhia tem feito 200 vendas por mês e 
possui cerca de 140 mil cadastrados, diz Daniel Corrêa, fundador da empresa.  

 
A empresa fica com comissão de 1% sobre as vendas.  

 
Aumentar o número e a velocidade de negociações é o desafio desse modelo de 
negócios, baseado na intermediação de vendas via plataforma na internet e conhecido 

como marketplace. Se isso não ocorrer, compradores e vendedores podem desistir do 
serviço.  

 
A pedido da Folha, o especialista em compra e venda de carros para particulares 
Rubens de Oliveira Junior, 39, cadastrou dois veículos no serviço, um Gol e um Citroën 

C3, ambos de 2015.  
 

Ele avaliou positivamente o processo de cadastro dos carros, feito em cinco minutos. 
Porém, após seis dias de anúncio no ar, Junior se disse frustrado com o resultado. Não 
houve nenhum lance para os carros oferecidos. 

 

Senado deve votar na terça redução da carga tributária de franquias dos 
Correios 

24/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
Waldemir Barreto/Agência Senado 

Proposições legislativas 
 PEC 103/2015  

 PEC 24/2012  
 PEC 64/2016  
 PEC 77/2015  

 PLC 59/2016  
 PLC 80/2015  

 
Na terça-feira (25), os senadores devem começar a semana de votações com o projeto 
de lei da Câmara (PLC 59/2016) que tem por objetivo alterar a forma de tributação 

das agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).  
 

A mudança proposta explicita que essas franquias realizam atividades auxiliares ao 
serviço postal, estipulando a tributação de acordo com o percentual de venda dos 
produtos e serviços, o que vai diminuir a carga tributária dessas pequenas empresas. 

 
A medida afasta a possibilidade de tributação dos franqueados como se suas atividades 

fossem de intermediação de negócios. Nesse caso, a carga tributária é mais pesada, 
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inclusive em decorrência da cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS) pelos 
municípios. 
 

Servidores de cartórios 
Também pode ser votado no decorrer da semana o projeto (PLC 80/2015) que legaliza 

a situação de servidores concursados de cartórios que mudaram de unidade de 1988 
a 1994, entre a promulgação da Constituição e o início da vigência da Lei dos Cartórios 

(Lei 8.935/1994). Além de reguladas pela legislação estadual, as remoções foram 
homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça para terem validade. 
 

A iniciativa insere dispositivo na Lei dos Cartórios para preservar todas as remoções 
de servidores concursados de cartórios até a entrada em vigor dessa legislação (18 de 

novembro de 1994). De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Federais (Lei 8.112/1990), remoção é o deslocamento do servidor - a pedido ou de 
ofício, com ou sem mudança de sede - dentro do mesmo quadro funcional. 

 
Até a vigência da Lei dos Cartórios, um servidor concursado podia mudar de cartório 

sem a necessidade de realização de novo concurso. Depois da lei, a remoção só ocorre 
mediante concurso de títulos e está restrita aos servidores que exercem a atividade 
por mais de dois anos. 

 
Emendas constitucionais 

Também na pauta de votações estão quatro propostas de emenda à Constituição 
(PEC). Uma delas estabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança 
Pública. O objetivo da PEC 24/2012 é garantir uma fonte permanente de recursos para 

o combate à criminalidade. A proposta está em sua quinta e última sessão de discussão 
para que possa ser votada em primeiro turno. 

 
Outra proposta é a PEC 64/2016, que inclui o crime de estupro no rol de delitos 
imprescritíveis e inafiançáveis. Dessa forma, a possibilidade de punição pelo ato não 

se esgotaria com o passar do tempo, e não seria possível ao criminoso ser liberado 
para aguardar julgamento em liberdade mediante pagamento de fiança. 

 
Atualmente, no caso do estupro, o tempo de prescrição pode se estender até 20 anos. 
Em caso de estupro de vulnerável (menor de 14 anos de idade), a contagem só começa 

após a vítima completar 18 anos. A PEC ainda tem três sessões de discussão antes de 
ser votada em primeiro turno. 

 
Já a PEC 77/2015 e a PEC 103/2015 ainda têm de ser discutidas em quatro sessões 
antes de poderem ser apreciadas em primeiro turno. A primeira estabelece o Simples 

Municipal, regime simplificado de prestação de contas para os pequenos municípios. A 
segunda revoga a regra constitucional que diz que o Congresso não pode entrar em 

recesso no meio do ano antes de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
 

Reunião de líderes 
Na terça-feira (25), o presidente do Senado, Eunício Oliveira, comanda reunião com 
as lideranças partidárias para acertar a pauta da semana e definir projetos que 

poderão ser votados extrapauta. O encontro ocorre na Presidência da Casa a partir da 
14h30. 

 

Efeitos do Simples Nacional serão debatidos na CAE 

24/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) debate, nesta terça-feira (25) às 14h30, o 

Simples Nacional, no tocante aos seus impactos sobre a geração de empregos, a 
redução da informalidade na atividade econômica, o aumento da arrecadação de 
tributos federais, estaduais e municipais, e o incentivo ao empreendedorismo e à 
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inovação. A audiência pública faz parte do ciclo de avaliação de políticas públicas 
prevista no Regimento Interno do Senado. 
 

Foram convidados o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – Sebrae, Guilherme Afif Domingos e o secretário Especial da Micro e 

Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Jose 
Ricardo Veiga. O pedido para realizar o debate foi apresentado pelo senador José 

Pimentel (PT-CE). 

 


