
 

 

25 DE ABRIL DE 2017 

Terça-feira 

 CENTRAIS ATRASAM NESTA TERÇA-FEIRA INÍCIO DO TRABALHO EM MONTADORAS 

 EM CURITIBA, VÁRIAS CATEGORIAS CONFIRMAM PARALISAÇÃO PARA SEXTA 

 GREVE GERAL NA SEXTA-FEIRA VAI AFETAR SERVIÇOS EM CURITIBA 

 ADESÃO À GREVE GERAL DE SEXTA-FEIRA CRESCE; VEJA QUEM MAIS VAI PARAR 

 PARA CENTRAIS, ADESÃO DE CATEGORIAS LIGADAS A TRANSPORTE FORTALECE 

GREVE 

 APROVAÇÃO DE CRÉDITO PARA INDÚSTRIA NO BNDES SOBE 30% NO COMEÇO DO 

ANO 

 BNDES VAI MUDAR POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

 INDÚSTRIA NÃO DEIXOU DE ACREDITAR NA RECUPERAÇÃO, DIZ FGV 

 CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS DA INDÚSTRIA VOLTA A CAIR EM ABRIL 

 ARGENTINA MANTÉM BARREIRAS A IMPORTAÇÕES DO BRASIL, DIZ INDÚSTRIA 

 ARTIGO: LUCROS, SALÁRIOS E DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

 SINDICALISTAS ATACAM REFORMA TRABALHISTA E TERCEIRIZAÇÃO EM AUDIÊNCIA 

NA CDH 

 LÍDER DO GOVERNO DIZ PERCEBER AMPLO APOIO À FLEXIBILIZAÇÃO DO IMPOSTO 

SINDICAL 

 ATUAÇÃO DOS SINDICATOS EMPRESARIAIS GARANTE SEGURANÇA JURÍDICA NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 COMISSÃO MISTA ANALISA RELATÓRIO SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 BC: INTERNACIONALIZAÇÃO IMPÔS NOVOS DESAFIOS PARA SUPERVISÃO BANCÁRIA 

 PSB SE DECLARA CONTRA REFORMAS DE TEMER E AMEAÇA ABANDONAR O GOVERNO 

 COMISSÃO ESPECIAL DISCUTE HOJE O PARECER DA REFORMA TRABALHISTA 

 GOVERNO TOMARÁ 'PROVIDÊNCIAS' SOBRE REFORMA TRABALHISTA, DIZ MINISTRO 

 PROPOSTAS DA REFORMA TRABALHISTA SÃO QUESTIONADAS PELO SETOR PRIVADO 

 REFORMA TRABALHISTA DEVE SER APROVADA NA CÂMARA, DIZ CONSULTORIA 
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 OPOSIÇÃO VAI TENTAR ADIAR VOTAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA NO PLENÁRIO 

DA CÂMARA 

 IMBASSAHY: FERNANDO COELHO FOI ENFÁTICO AO DIZER QUE ESTÁ DO LADO DA 

REFORMA 

 ANDRÉ MOURA: GOVERNO TEM VOTOS SUFICIENTES PARA APROVAR REFORMA 

TRABALHISTA 

 KASSAB: MINISTROS E PARLAMENTARES ESTÃO CONVENCIDOS QUE REFORMA É O 

CAMINHO 

 LEI DA TERCEIRIZAÇÃO: COMO FICAR PREVENIDO COM AS MUDANÇAS 

 ARTIGO: FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS E A REFORMA CELETISTA 

 TEMER VAI EXONERAR MINISTROS PARA VOTAREM A FAVOR DA NOVA PREVIDÊNCIA 

 'TODAS AS CONCESSÕES JÁ FORAM FEITAS', DIZ TEMER SOBRE PREVIDÊNCIA 

 GOVERNO PREPARA NOTA TÉCNICA SOBRE PREVIDÊNCIA 

 MENDONÇA FILHO: GOVERNO VAI JOGAR TODAS AS FORÇAS PARA APROVAR A 

PREVIDÊNCIA 

 LÍDER DO GOVERNO PREVÊ AUMENTO DE VOTOS FAVORÁVEIS À REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE SOFRER MAIS MUDANÇAS NO SENADO, DIZ 

ANASTASIA 

 SENADOR DO PSDB DIZ QUE REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE SOFRER 'AJUSTES 

FINOS' 

 UE DIZ QUE NEGOCIAÇÕES COM MERCOSUL SERÃO INTENSIFICADAS NO 2º 

SEMESTRE 

 FGC: O PIOR DA CRISE JÁ PASSOU PARA O SISTEMA FINANCEIRO 

 ETANOL CAI EM 18 ESTADOS E NO DF, SOBE EM 7 E NÃO SE ALTERA EM RONDÔNIA 

 DEMANDA INTERNA RETOMA CONTRIBUIÇÃO POSITIVA PARA O PIB 

 LEILÃO DE LINHAS DA ANEEL CONTRATA R$ 12,7 BILHÕES EM INVESTIMENTOS 

 EMPRESA TRADICIONAL BUSCA FUSÃO COM PEQUENA TECNOLÓGICA PARA 

INOVAÇÃO 

 MAN FECHA 1ºTRI PERTO DA META DE EXPORTAÇÃO 

 LICITAÇÕES PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS JÁ SOMAM R$ 31,8 MILHÕES EM 2017 

 TOYOTA DE PORTO FELIZ CHEGA A 100 MIL MOTORES 

 MERCEDES ACTROS GASTA MENOS COM MANUTENÇÃO 

 VOLKSWAGEN MIRA NO POTENCIAL DA AMÉRICA LATINA 

 INOVAR-AUTO TROUXE BENEFÍCIO APENAS PARA AS MONTADORAS 

 ROYAL ENFIELD SE INSTALA NO BRASIL 

 ATLAS COPCO PASSA A GERIR TMC DA MERCEDES-BENZ 

 JUSTIÇA NEGA RECURSO DA NIPPON PARA ANULAR ELEIÇÃO DA USIMINAS 
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 GM DEMITE 2.700 EMPREGADOS NA VENEZUELA APÓS CONFISCO DE FÁBRICA 

 MANGELS SAI DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INVESTE EM MINAS 

 PERNAMBUCO RECEBE INVESTIMENTOS DE 22 INDÚSTRIAS METALMECÂNICAS E 

ELETROELETRÔNICAS 

 INGERSOLL RAND CONCLUI A AQUISIÇÃO DA THERMOCOLD COSTRUZIONI S.R.L. 

 VOLKSWAGEN AUMENTA EM 52% SUA PARTICIPAÇÃO EM PAÍSES DA AMÉRICA 

LATINA 

 TOTAL LUBRIFICANTES INVESTE R$ 10 MILHÕES NO PAÍS 
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Centrais atrasam nesta terça-feira início do trabalho em montadoras 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Centrais sindicais e sindicatos de metalúrgicos pretendem atrasar na manhã desta 
terça-feira, 25, a entrada de trabalhadores em pelo menos uma hora em 11 
montadoras de veículos de vários Estados. O movimento é um preparativo para a 

paralisação nacional marcada para sexta-feira, dia 28.  
 

A ideia é aproveitar o período de paralisação para expor a visão das centrais sobre a 
reforma trabalhista e a terceirização.  
 

“A reforma trabalhista que está sendo proposta é altamente prejudicial aos 
trabalhadores. Ela muda os paradigmas da negociação coletiva, incentiva o trabalho 

temporário e a ‘pejotização’, e desvaloriza os salários”, diz, em nota, o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques.  
 

Promovem o protesto nesta terça CUT, Força Sindical, CTB, CSP-Conlutas e 
Intersindical. As fábricas que deverão ter o início das jornadas atrasadas em São Paulo 

são Scania, Ford, Mercedes-Benz e Volkswagen (São Bernardo do Campo), Toyota 
(Sorocaba), Volkswagen (São Carlos) e Ford (Taubaté). Em Santa Catarina, a ação 
será nas fábricas da GM (Joinville) e BMW (Araquari). Também há protestos agendados 

na unidade da Mercedes-Benz em Juiz de Fora (MG) e da Fiat/Jeep em Goiana (PE).  

CÂMBIO 

EM 25/04/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,161 3,161 

Euro 3,458 3,459 
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Na sexta-feira, as oito centrais que organizam a greve geral contra a terceirização e 
as reformas trabalhista e da Previdência contam com a adesão de metroviários, 
motoristas de ônibus, metalúrgicos e professores das redes pública e privada.  

 
Pilotos e comissários de voos podem engrossar a lista. Em assembleias na segunda-

feira, foi aprovado estado de greve pela categoria em São Paulo, Rio, Porto Alegre, 
Brasília e Campinas, informa o Sindicato Nacional dos Aeronautas. 

 

Em Curitiba, várias categorias confirmam paralisação para sexta 

25/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Novo dia de greve geral pode afetar o funcionamento de escolas e bancos 

 
Trabalhadores já fizeram um dia de greve geral no dia 15 de março: contra a perda 
de direitos trabalhistas (foto: Franklin de Freitas)  

 
A próxima sexta-feira será de manifestações por todo o Brasil contra os projetos de 

reforma trabalhista e da Previdência. Em Curitiba, várias categorias confirmaram 
participação no movimento e um dia de paralisação. São professores, trabalhadores 
na indústria, metalúrgicos, bancários e até policiais civis. Outras ainda realizam 

assembleias nos próximos dias para definir a adesão ou não. 
 

Das categorias que já confirmaram a participação no dia de greve nacional estão 
setores que impactam o dia a dia, como os bancários e professores da rede estadual. 
Trabalhadores da saúde estadual também engrossam o movimento em Curitiba, assim 

como professores e servidores da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 

O dia de protesto nacional é convocado pelas centrais sindicais em luta unificada — 
CSP Conlutas, CUT, Força Sindical, CGTB, NCST, Intersindical, CSB, UGT e CTB. Em 

Curitiba, estão marcadas manifestações em grandes atos públicos. A principal 
acontece a partir das 9 horas na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. 
 

Depois da concentração, será realizada uma marcha até a frente da Federação das 
Indústrias do Paraná (Fiep), na Avenida Cândido de Abreu e, em seguida, caminhada 

para a Praça Tiradentes, onde o arcebispo Dom José Antônio Peruzzo fará um 
pronunciamento. O encerramento será por volta das 14 horas, na Boca Maldita. 
 

Mas também devem acontecer atos em frente de fábricas e montadoras na Cidade 
Industrial de Curitiba e região desde as primeiras horas da manhã. “As mobilizações 

começarão logo de madruga nas fábricas com assembleias e a paralisação total dos 
trabalhadores. Além disso, os metalúrgicos estarão se concentrando nos principais 
atos que aconteceram com as demais categorias nas regiões centrais de cada cidade”, 

diz comunicado do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região. 
 

O dia de greve na sexta-feira também serve como início da preparação das 
comemorações do 1º de Maio, consagrado como o Dia do Trabalho em todo o mundo. 
 

Pilotos e comissários em estado de greve 
Em assembleia realizada ontem em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e 

Campinas, pilotos e comissários de voo decidiram decretar Estado de Greve contra a 
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Reforma Trabalhista que tramita no Congresso. Uma nova assembleia será feita na 
quinta-feira para que a categoria delibere sobre a realização da paralisação, caso não 
haja recuos no texto do projeto de lei. 

 
O Estado de Greve aprovado pelos trabalhadores é um alerta aos governantes e 

parlamentares, em respeito a toda a sociedade, de que a qualquer momento a 
categoria poderá deflagrar uma greve. 

 
O Sindicato Nacional dos Aeronautas mais uma vez ressalta os enormes riscos à 
profissão de pilotos e comissários trazidos por esse projeto, impactando inclusive na 

segurança de voo, e pede aos congressistas que apreciem com atenção as propostas 
de emendas colocadas pela categoria. 

 
Até aliados estão contra a reforma 
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, defendeu ontem, em reunião com 

prefeitos do partido, que a militância engrosse os protestos marcados para o dia 28 
contra as reformas propostas pelo governo.  

 
"Nós traremos a militância do partido para fazer o devido protesto, que já está 
convocado para ir às ruas no dia 28, protestar contra essa ignomínia que querem fazer 

com o trabalhador brasileiro. Não vamos aceitar isso", disse em discurso.  
 

A Executiva Nacional se reuniria ontem para definir o posicionamento de suas 
bancadas no Congresso sobre as reformas trabalhista e previdenciária. A sigla tem 35 
deputados e 7 senadores. O partido, que já não vota fechado com o governo, tendia 

ontem a fechar questão contra os projetos propostos pelo governo.  
 

"Um partido socialista não pode se dar ao luxo das práticas convencionais", emendou. 
 
O atual presidente do PSB trava uma disputa interna com o grupo que defende a 

permanência do partido no governo. A sigla ocupa o Ministério de Minas e Energia. 
 

Greve geral na sexta-feira vai afetar serviços em Curitiba 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
 
O novo dia de greve geral organizado para a próxima sexta-feira (28) vai fechar as 
portas de bancos e escolas estaduais em Curitiba. Também já decidiram fazer parte 

do protesto nacional metalúrgicos e policiais civis. 
 

Professores da rede municipal de ensino da capital, bem como guardas municipais e 
demais servidores da prefeitura – que estão em batalha contra o pacote de ajuste 
fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca, definiram em assembleia na noite desta 

segunda-feira (24) que vão participam da mobilização. Os servidores do executivo 
municipal também aprovaram indicativo de greve para o dia 15 de maio. 

 
“Nas andanças que a gente faz nos locais de trabalho, tanto nas agências como nos 
centros administrativos, vemos uma atividade bastante forte para o dia 28. Eles 

[trabalhadores] estão buscando do sindicato essa estrutura. Então, a gente já tem um 
sinal de que devemos ter uma paralisação bem forte no dia 28”, analisa o presidente 

do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região, Elias Hennemann Jordão. De acordo 
com a entidade, não há como prever quais agências ficarão fechadas na data. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/greve-geral-na-sexta-feira-vai-afetar-servicos-em-curitiba/


O Sinclapol, sindicato que representa os policiais civis do Paraná, informou que a 
categoria também vai paralisar as atividades. No dia, só serão atendidas ocorrências 
de emergência, como sequestros e homicídios, por exemplo. Boletins de ocorrência 

não serão feitos. O sindicato diz ainda que, como o protesto é geral, o ato também vai 
prejudicar a realização de documentos de identidade nos institutos de identificação do 

estado, inclusive na capital. 
 

Os professores da rede estadual de ensino vão aproveitar o dia para relembrar os dois 
anos do episódio que ficou conhecido como a “batalha do Centro Cívico”– quando, no 
dia 29 de abril de 2015, policiais militares deixaram mais de 200 pessoas feridas 

durante um protesto na região central de Curitiba.  
 

“Não tem aula e nós vamos fazer um ato no Centro Cívico em memória a este dia. E, 
claro, também levar outras pautas para discussão, como o ataque do governo à hora-
atividade,” destacou Luiz Fernando Rodrigues, de secretaria de Comunicação da APP 

Sindicato. 
 

Professores da rede particular de ensino da capital irão engrossar o movimento. Não 
há registros de uma paralisação geral dos docentes das instituições privadas desde a 
fundação do Sindicato dos Professores do Estado do Paraná (Sinpropar), em 1943.  

 
“O Sinpropar entende que a rede particular de educação deve ser diferenciada e por 

isso, muitas vezes acaba não realizando greves e paralisações em nítido respeito aos 
pais e alunos, entretanto, essa é uma situação diferente, onde mudanças afetarão não 
apenas os próprios professores, mas também seus alunos, por isso, essa paralisação 

é em defesa da sociedade”, cita, em nota. 
 

O ato que deve reunir diversos sindicatos no Centro de Curitiba está agendado para 
as 9 horas, na Praça Nossa Senhora da Salete. 
 

Em seu site, o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e região metropolitana afirma 
que também vai integrar o ato em Curitiba e que as mobilizações dos trabalhadores 

do setor começarão logo de madrugadas nas fábricas, com “assembleias e a 
paralisação total dos trabalhadores”. 
 

Pautas 
Organizado desde o mês passado, o dia de greve geral leva a assinatura de várias 

entidades sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical. 
 
O ato ganhou fôlego depois de um dia de atos nacionais realizado em março, que 

focou, principalmente, contra a reforma da Previdência e que paralisou diversos 
serviços públicos.  

 
No dia, em Curitiba, além de professores e trabalhadores municipais, também 

cruzaram os braços motoristas e cobradores –que aproveitaram a data para dar início 
à mais longa greve de reivindicação salarial própria da categoria. 
 

Desta vez, entram na pauta dos trabalhadores discussões sobre a lei da terceirização, 
sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer (PMDB) no fim de março, bem 

como protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no 
Congresso. 
 

 
 

 
 
 

 



Adesão à greve geral de sexta-feira cresce; veja quem mais vai parar 

25/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Mais categorias confirmaram nesta terça-feira (25) que vão aderir à greve geral 
marcada para a próxima sexta-feira (28), em Curitiba. Servidores municipais, 

incluindo guardas municipais, e professores de escolas particulares e municipais, além 
dos que atuam em universidades públicas, vão reforçar a mobilização na capital. Na 

segunda-feira, professores da rede estadual de ensino, bancários, policiais civis e 
metalúrgicos.  
 

Os docentes que vão aderir ao movimento são da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

 
“Nós estamos sofrendo consequências como todas as outras categorias. Com a 
reforma da Previdência, nossa pretensão de, por exemplo, conseguir aposentadoria 

especial, fica prejudicada”, justificou Rejane Soldani Sobreiro, uma das diretoras do 
sindicato que representa os guardas municipais na cidade. Segundo ela, a categoria 

está se organizando para manter o mínimo de 30% de trabalhadores nas ruas. 
 
A adesão dos guardas à paralisação nacional foi definida em assembleia na noite desta 

segunda-feira (24). A reunião foi conjunta com professores da rede municipal de 
ensino e com os demais servidores municipais. Todos decidiram por cruzar os braços 

no dia 28. 
 
O sindicato dos trabalhadores em coleta de lixo, conservação e limpeza pública 

(Siemaco) define ainda na manhã desta terça-feira (25) se também vai fazer um dia 
de paralisação. 

 
Ato nacional 
Organizado desde o mês passado, o dia de greve geral leva a assinatura de várias 

entidades sindicais, entre elas, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força 
Sindical. O ato ganhou fôlego depois de um dia de atos nacionais realizado em 17 de 

março, contra as reformas trabalhista e da Previdência. Na data, diversos serviços 
foram paralisados em todo o país. 
 

Desta vez, entram na pauta dos trabalhadores discussões sobre a lei da terceirização, 
sancionada com vetos pelo presidente Michel Temer (PMDB) no fim de março, bem 

como protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no 
Congresso.  
País 

Para centrais, adesão de categorias ligadas a transporte fortalece greve 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
As centrais sindicais estão otimistas com o impacto da greve geral marcada para sexta-
feira (28) contra as reformas da Previdência e das leis trabalhistas.  
 

Oito entidades (Força Sindical, CSP-Conlutas, CSB, CTB, CUT, CGTB, Intersindical e 
Nova Central) se reuniram nesta segunda (24) em São Paulo para encaminhar os 

preparativos para o movimento.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878236-para-centrais-adesao-de-categorias-ligadas-a-transporte-fortalece-greve.shtml


Segundo o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, a adesão de categorias 
ligadas ao transporte, como os metroviários de São Paulo, garante a "espinha dorsal" 
da greve.  

 
Outros sindicatos que devem parar são o dos bancários, o dos metalúrgicos e dos 

químicos, afirma o sindicalista. Segundo ele, não está prevista nenhum protesto para 
o dia.  

 
"Achamos melhor não pensar em manifestação. O importante é paralisar", diz.  
Até sexta-feira, porém, algumas categorias e centrais estão organizando mobilizações 

próprias. Nesta terça, os metalúrgicos farão paralisações de uma hora para realizar 
assembleias.  

 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, estão previstas ações nas fábricas da 
Scania, da Ford, da Mercedes-Benz e da Volkswagen. As unidades da Toyota em 

Sorocaba e Itu, da Volkswagen em São Carlos e da Ford em Taubaté também devem 
participar do movimento.  

 
Fora de São Paulo, há paralisações previstas nas fábricas da GM em Joinville (SC), da 
BMW em Araquari (SC), da Mercedes-Benz em Juiz de Fora (MG) e da Fiat em Goiana 

(PE) e Campo Largo (PR).  
 

A CUT também está organizando em parceria com outros movimentos da Frente Brasil 
Popular, da qual participam o MST e o MTST, uma manifestação para a manhã de 
quarta-feira (26) em São Paulo. Na data, a Câmara deve votar a reforma trabalhista, 

a qual os sindicalistas se opõem.  
 

Uma das principais mudanças propostas na reforma é o fim da contribuição sindical 
obrigatória, o principal meio de financiamento dessas entidades.  
 

O projeto também retira atribuições do sindicato como homologação da rescisão de 
contrato e permite que trabalhadores com ensino superior e salário maior que R$ 11 

mil negociem diretamente seus próprios contratos, independentemente da convenção 
coletiva da categoria. 
 

Aprovação de crédito para indústria no BNDES sobe 30% no começo do ano 

25/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, afirmou que a economia dá sinais 
de retomada que podem ser vistos nos números preliminares do banco no primeiro 

trimestre deste ano. Segundo ela, houve aumento de 30% nas aprovações do Finame, 
linha de financiamento para o setor industrial, voltada para a compra de 

financiamentos, muito utilizada pelo setor agrícola.  
 

A aprovação é o último estágio antes do desembolso do banco, ou seja, antes do 
cliente tomar o empréstimo de fato. Outro dado que ela adiantou foi sobre as consultas 
para financiamento de investimentos para a área de infraestrutura, que teriam 

crescido 25% no primeiro trimestre, frente a igual período do ano passado. A consulta 
ocorre quando o interessado envia pedido ao BNDES e o banco passa a avaliar a 

possibilidade do tomador de contratar o empréstimo.  
 
Por fim, Maria Silvia disse que houve aumento de mais de 300% nos pedidos para a 

linha de financiamento de capital de giro. "Não havia esse crescimento no ano passado. 
O capital de giro não é necessariamente sinal de retomada, mas de preservação dos 

investimentos.  
 
As consultas melhoram e vemos um gradativo retomar do interesse dos 

investimentos", disse Maria Silvia, após seminário na FGV. A presidente do banco de 

http://www.bemparana.com.br/noticia/499365/aprovacao-de-credito-para-industria-no-bndes-sobe-30-no-comeco-do-ano


fomento afirmou que a instituição está trabalhando para reduzir o tempo entre a 
consulta, a aprovação e o desembolso de pedidos de financiamento do banco. O 
objetivo do BNDES é reduzir para 180 dias esse prazo em 50% dos processos em 

andamento atualmente.  
 

Ela lembrou que há processos que levam até 2.000 dias para a efetiva liberação de 
recursos. No ano passado, os desembolsos do BNDES registraram queda de 35% em 

relação ao verificado em 2015. As liberações de recursos do banco somaram R$ 88,3 
bilhões, no menor resultado desde 2007. "Os desembolsos refletem o passado. Ele 
não reflete a situação daquele ano específico porque o banco tem projetos que levaram 

2 mil dias [para liberação de recursos]", disse.  
 

BNDES vai mudar política de investimento 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está concluindo 
uma reformulação em sua atuação no mercado de capitais. A meta é lançar até junho 

uma nova política para definir a compra de participações acionárias ou investimentos 
em títulos de dívida corporativa, também conhecidos como debêntures. A instituição 
promete uma presença mais atuante nesse segundo segmento, disse a diretora de 

Mercado de Capitais do BNDES, Eliane Lustosa.  
 

Segundo a executiva, um dos objetivos é dar mais liquidez ao mercado secundário de 
debêntures, uma antiga demanda dos investidores institucionais (como grandes 
fundos de pensão brasileiros e grandes investidores estrangeiros).  

 
Eliane adiantou que o banco lança nesta terça-feira, 25, a chamada pública para 

selecionar o gestor de um fundo de até R$ 200 milhões de “venture debt”, para 
oferecer financiamento a pequenas empresas inovadoras. Um fundo de recebíveis 
também está nos planos para o segundo semestre, com foco em médias empresas.  

 
A BNDESPar, empresa de participações do banco, é o maior investidor institucional do 

País, lembrou Eliane. A carteira total encerrou 2016 avaliada em R$ 92,5 bilhões. Com 
a nova política operacional, a ideia é ter regras mais claras sobre a atuação desse 
“gigante” do mercado. “A gente tem trabalhado no sentido de dar mais transparência 

às escolhas nas entradas dos investimentos, seja em equity (ações), seja em dívida”, 
disse.  

 
Novo foco  
Em janeiro, o BNDES anunciou a nova política operacional para as operações de 

crédito, reservando as melhores condições em termos de juros e prazos aos projetos 
com atributos que sinalizem benefícios públicos (“externalidades”) maiores do que os 

privados (a rentabilidade do investidor).  
 

À época, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, explicou que a ideia é 
mudar o foco das prioridades do banco dos setores para as características dos projetos. 
Investimentos em infraestrutura social (como o saneamento básico), inovação, 

eficiência energética e ambiental, por exemplo, serão favorecidos.  
 

Segundo Eliane, os mesmos princípios guiarão as políticas operacionais para o 
mercado de capitais. Será acrescentado um atributo: o desenvolvimento do mercado 
em si. Aí estão incluídas tanto as ações para ampliar a liquidez quanto aquelas para 

oferecer acesso a empresas que não operam no mercado.  
 

Esse é o intuito do fundo de “venture debt”. O instrumento financeiro, voltado para 
empresas iniciantes, ainda não existe no País, que já possui fundos especializados em 
“venture capital”. Famosos no Vale do Silício, os fundos de “venture capital” aportam 

recursos em empresas iniciantes, principalmente no setor de tecnologia da informação, 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/bndes-vai-mudar-politica-de-investimento/


em troca de fatias na composição acionária. No “venture debt”, em vez de vender 
parte de seu capital, a empresa emite títulos de dívida a serem comprados pelo fundo.  
Segundo o chefe do Departamento de Investimento em Fundos do BNDES, em países  

desenvolvidos, as operações de “venture debt” respondem por cerca de 10% do total 
aplicado em “venture capital”. No Brasil, o BNDES estima que esse segmento tem 

potencial para chegar a R$ 1 bilhão.  
 

O BNDES espera lançar o novo fundo em até 180 dias. Poderão recorrer a ele firmas 
com faturamento anual de, no máximo, R$ 90 milhões, dos setores de tecnologia da 
informação, novos materiais, biotecnologia, nanotecnologia e audiovisual. A BNDESPar 

investirá até R$ 80 milhões, limitados ao teto de 50% no patrimônio máximo de R$ 
200 milhões. 

 

Indústria não deixou de acreditar na recuperação, diz FGV 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O empresário industrial ficou um pouco menos satisfeito com a situação atual em abril, 

mas não deixou de esperar por dias melhores num horizonte próximo, segundo os 
resultados preliminares da Sondagem da Indústria, divulgada nesta segunda-feira, 24, 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  

 
A expectativa é que a produção industrial recue em março, na comparação com 

fevereiro, mas sem afetar a trajetória de melhora do setor, contou a coordenadora da 
sondagem, Tabi Thuler.  
 

“A indústria não deixou de acreditar na tendência de recuperação pela qual está 
passando. A questão é que o momento do ciclo econômico atual combina fatores que 

melhoraram e outros fatores que continuam ruins”, justificou Tabi, economista do 
Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV).  
 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de abril teve 
ligeiro avanço de 0,1 ponto em relação ao resultado fechado de março. Se confirmado, 

o indicador alcançou 90,8 pontos. No resultado preliminar de abril, o Índice da Situação 
Atual (ISA) recuou 0,3 ponto, para 88,2 pontos, enquanto o Índice de Expectativas 
(IE) cresceu 0,5 ponto, para 93,6 pontos.  

 
Segundo Tabi, a indústria mostra certa frustração com a recuperação da demanda 

esperada pelo saque de contas inativas do FGTS, uma vez que os recursos estão 
migrando para a quitação de dívidas em vez de consumo.  
 

O compasso de espera pela aprovação de reformas no Congresso, como a da 
Previdência, também pesa negativamente. Por outro lado, a manutenção do ajuste 

nos estoques e o corte na taxa básica de juros como consequência de uma política 
monetária eficaz são ingredientes favoráveis.  

 
A má notícia é o alto nível de ociosidade no parque industrial. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (Nuci) da indústria ficou estável na prévia de abril ante o 

fechamento de março, aos 74,4%. “O Nuci está acomodado num nível extremamente 
baixo, o que é uma notícia ruim”, avaliou a coordenadora do Ibre/FGV.  

 
O Ibre/FGV espera uma queda entre 1,5% e 2% na produção industrial de março ante 
fevereiro, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 

Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física.  
 

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria incluiu a consulta a 783 empresas. 
O resultado final da pesquisa será divulgado no próximo dia 28. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-nao-deixou-de-acreditar-na-recuperacao-diz-fgv/


Confiança dos empresários da indústria volta a cair em abril 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A confiança dos empresários da indústria voltou a cair, após três meses seguidos de 
crescimento. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Índice de 

Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu 0,9 ponto em abril e atingiu 53,1 pontos, 
ante 54 em março.  

 
Apesar da queda, o levantamento sinaliza que há otimismo entre os industriais. Na 
pesquisa, números acima da linha de 50 pontos demonstram otimismo dos 

empresários. Na comparação com abril do ano passado, quando estava em 36,8 
pontos, o indicador subiu 16,3 pontos. O Icei, no entanto, continua abaixo da média 

histórica, de 54 pontos.  
 
Os dois componentes do índice – situação atual e expectativas futuras – caíram em 

relação a março. O indicador de condições atuais recuou de 46,3 pontos em março 
para 46 pontos em abril. A piora se deu na avaliação sobre a situação da economia 

brasileira, que caiu de 45,4 pontos para 44,2 pontos. Já a avaliação sobre a situação 
da própria empresa subiu de 46,7 pontos para 47 pontos.  
 

No índice sobre situação atual, todos os componentes ficaram abaixo da linha dos 50 
pontos, o que mostra que os empresários ainda percebem piora nas condições de 

negócio.  
 
O índice de expectativas também caiu, de 58 pontos em março para 56,6 pontos em 

abril. As expectativas em relação à economia brasileira recuaram de 54,6 pontos para 
52,5 pontos. Já as expectativas em relação à própria empresa diminuíram de 59,8 

pontos para 58,9 pontos.  
 
Entre os segmentos industriais, apenas a confiança da indústria extrativa subiu entre 

março e abril, enquanto construção e indústria da transformação registraram queda. 
No mesmo período, a confiança caiu entre indústrias de pequeno, médio e grande 

porte.  
 
A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 17 deste mês com 2.952 empresas, sendo 1.172 

de pequeno porte, 1.106 médias e 674 grandes. 
 

Argentina mantém barreiras a importações do Brasil, diz indústria 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

O presidente argentino, Mauricio Macri 

   

O governo do argentino Mauricio Macri arrefeceu seu "ímpeto reformista" no comércio 
exterior, fazendo com que a tarefa de exportar para o país vizinho siga penosa para 

empresários brasileiros.  
 
É o que nota a CNI (Confederação Nacional da Indústria) no documento "Agenda 

Internacional", que será lançado nesta quarta (25).  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/confianca-dos-empresarios-da-industria-volta-a-cair-em-abril/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878273-argentina-mantem-barreiras-a-importacoes-brasileiras-diz-industria.shtml


O relatório lista as medidas necessárias, na visão de líderes empresariais, para que as 
vendas da indústria brasileira no exterior cresçam.  
 

E indica os temas para os quais a CNI direcionará seu lobby no governo neste ano.  
O aparente recuo na atitude do governo argentino —que eliminou barreiras à 

importação, mas criou outras— frustrou as expectativas da indústria.  
 

"Exportadores brasileiros ainda registram queixas de demora no processo de liberação 
de mercadorias", diz o documento.  
 

Mas a entidade nota que, apesar das restrições, as exportações para a Argentina 
cresceram quase 5% em 2016, após dois anos de quedas.  

 
Por causa do potencial de crescimento, a melhoria no comércio com os argentinos está 
entre as prioridades para a indústria neste ano.  

 
A aposta da CNI é que a decisão de suspender os direitos da Venezuela no bloco possa 

liberar os países-membros a se debruçar sobre a agenda econômica.  
 
Os líderes empresariais voltarão a insistir com o governo sobre a necessidade de o 

país fechar acordos comerciais.  
 

O tema ganha novo apelo diante do crescimento do discurso protecionista no mundo 
e da aplicação de medidas contra produtos brasileiros. 
 

Artigo: Lucros, salários e desindustrialização 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias  

 
Múltiplos esforços têm sido despendidos pelos economistas no sentido de entender as 
causas fundamentais que jogaram a economia brasileira na brutal recessão econômica 

de 2015/16. Gostaria de trazer à tona um dos tópicos recorrentes nos fóruns de 
discussão e que diz respeito ao encolhimento nas margens de lucros dos empresários 

brasileiros.  
 
Este movimento é considerado por muitos como uma das motivações centrais da crise, 

na medida em que impôs uma forte restrição financeira às empresas, levando a 
aumentos dos níveis de endividamento e forte queda dos investimentos.  

 
Tais análises costumam destacar que a redução nos lucros teve como principal 
justificativa a trajetória persistente de incrementos salariais em ritmo superior à 

evolução da produtividade do trabalho, o que elevou de forma expressiva o custo do 
trabalho.  

 
Esta dinâmica seria, em grande medida, reflexo da política de valorização do salário 

mínimo dos governos petistas, iniciada no segundo governo Lula, aprofundada a partir 
de 2009 como parte das medidas anticíclicas no combate à crise financeira 
internacional e mantida no governo Dilma.  

 
Os dados setoriais da Contas Nacionais mostram que o descompasso mais importante 

entre o crescimento dos salários e da produtividade ocorreu na indústria de 
transformação.  
 

O salário médio por trabalhador ocupado nesta indústria (em valores nominais) saiu 
de R$ 20,8 mil/ano em 2009 para R$ 32,4 mil/ano em 2014, uma expansão média de 

9,3% ao ano. Já a produtividade média deste mesmo trabalhador neste período, saiu 
de R$ 39,8 mil/ano para R$ 50,1 mil/ano, crescimento médio anual de 4,7%, ou seja, 
quase 2 vezes inferior à variação dos salários.  

 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=lucros-salarios-desindustrializacao&secao=economia-negocios-financas


Essa mesma base de dados setoriais propicia análises interessantes e que nos ajudam 
a entender o que de fato houve com a produtividade da indústria de transformação.  
 

Uma delas se baseia na decomposição do total do valor da produção da indústria de 
transformação em três partes básicas:  

 
1- os gastos dos produtores com todos os insumos (bens e serviços) demandados, o 

chamado consumo intermediário,  
2- os gastos com os salários pagos aos trabalhadores e demais encargos trabalhistas 
(FGTS, previdência etc) e, finalmente,  

3- os lucros auferidos antes do pagamento dos impostos, juros e da distribuição de 
dividendos aos acionistas.  

 
Experiência brasileira mostra que um modelo de crescimento puxado por serviços 
tradicionais não é sustentável  

 
Dessa forma, pode-se definir um tipo de "margem de lucro" (lucro/valor da produção) 

da indústria de transformação calculada a partir das deduções das participações 
relativas do consumo intermediário e dos salários no valor da produção. Na série de 
dados setoriais disponíveis (2000 a 2014), verifica-se uma relativa estabilidade neste 

indicador da indústria de transformação até 2010, momento a partir do qual há quedas 
mais expressivas (gráfico).  

 
Da redução de 4,1 pontos percentuais entre 2009 e 2014, chama atenção que apenas 
25% (1 ponto percentual) se deveu à expansão da parcela relativa dos salários e 75% 

(3,1 pontos percentuais) à expansão da parcela referente ao consumo intermediário.  
 

Os resultados, portanto, evidenciam que o encolhimento das margens de lucro do 
núcleo da atividade industrial foi muito mais motivado pelo aumento do consumo 
intermediário do que pela expansão dos custos salariais.  

 
Os dados desagregados do consumo intermediário da indústria de transformação 

indicam que os custos mais relevantes e que apresentaram maior crescimento, 
sobretudo após 2009, pertencem ao setor de serviços tradicionais, com destaque para 
aqueles associados ao comércio, transporte e os chamados serviços prestados às 

empresas, nos quais predominam os gastos com atividades administrativas, 
segurança, limpeza, jurídicas e contábeis e de publicidade.  

 
É verdade que os custos destes serviços também foram expandidos como reflexo da 
referida política salarial do PT, uma vez que nestes segmentos encontra-se parte 

expressiva de trabalhadores terceirizados cujos salários são diretamente impactados 
pelo salário mínimo.  

 
A despeito do aumento nos custos salariais, os indicadores de lucratividade destas 

empresas prestadoras destes serviços apresentaram comportamento distinto da 
indústria. Entre 2009 e 2014, a relação lucro/valor da produção dos serviços prestados 
às empresas passou de 30,2% para 31,8%.  

 
No setor de transporte, aumentou de 16,2% para 20,7%. Apenas no comércio houve 

uma ligeira queda nesta razão, de 35% para 33%, porém bem aquém da retração 
verificada na indústria de transformação, mantendo-se ainda em patamares 
relativamente elevados.  

 
Em suma, mais relevante que o conflito distributivo entre lucros e salários foram as 

mudanças na estrutura produtiva, a partir das quais a indústria de transformação 
como um todo (empresários e trabalhadores) foi enfraquecida, enquanto os serviços 
tradicionais avançaram.  

 



O processo de enfraquecimento da indústria esteve diretamente associado à maior 
penetração das importações, que, por sua vez, favoreceu ainda mais o crescimento 
dos serviços tradicionais, em particular do comércio e transporte.  

 
A substituição de bens industriais nacionais por importados criou diversas 

oportunidades de negócios para empresas comercializadoras e transportadoras dos 
produtos estrangeiros. A manutenção da taxa de câmbio em patamares valorizados 

de 2005 a 2014 foi, sem dúvida, elemento chave nesta dinâmica, aumentando o poder 
de compra da moeda brasileira e a atratividade dos produtos estrangeiros, além de 
conter os preços dos bens industriais de origem nacional.  

 
Em suma, a raiz da explicação da queda na lucratividade da indústria não está 

fundamentalmente no aumento dos salários, mas principalmente nas transformações 
estruturais da economia brasileira associadas a um processo precoce de 
desindustrialização.  

 
A experiência brasileira mostra que um modelo de crescimento puxado pelos serviços 

tradicionais não é sustentável. A retomada de uma trajetória mais consistente de 
crescimento passa pelo desenvolvimento de setores industriais de elevada 
produtividade, que, ao reduzir o consumo intermediário a cada R$ 1 produzido, sejam 

capazes de propiciar, simultaneamente, aumentos nas parcelas destinadas aos 
salários e aos lucros.  

 
Este fenômeno vem sendo observado no setor industrial das economias avançadas, 
assunto que ficará para um próximo artigo. As opiniões emitidas neste artigo são de 

inteira responsabilidade do autor, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista 
das instituições nas quais trabalha. Thiago de Moraes Moreira é economista da 

Petrobras e professor de Macroeconomia do Corecon/RJ.  
 
(Thiago Moreira- articulista do Jornal Valor Econômico). Notícia reproduzida do jornal 

Valor Econômico. 
 

Sindicalistas atacam reforma trabalhista e terceirização em audiência na CDH 

25/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 
 

 
Geraldo Magela/Agência Senado 
 

Aspectos da reforma trabalhista proposta pelo governo, incluindo mecanismos 
relacionados à terceirização presentes no relatório do deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN), foram contestados por representantes sindicais que participaram nesta 
segunda-feira (24) de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH). 
 

Também foram criticados aspectos da Lei 13.429, conhecida como a Lei da 
Terceirização, recentemente sancionada pelo presidente Michel Temer. O relatório de 

Rogério Marinho ainda está sob análise em uma comissão especial da Câmara dos 
Deputados. 
 

A audiência foi conduzida pelo vice-presidente do colegiado, Paulo Paim (PT-RS), que 
durante a reunião também criticou a recente decisão do STF que transferiu ao 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/24/sindicalistas-atacam-reforma-trabalhista-e-terceirizacao-em-audiencia-na-cdh


trabalhador terceirizado o ônus da prova no que se refere à omissão do poder público, 
caso tome calotes de empresa terceirizada em contratos com a administração pública. 
- Vejam vocês a que ponto chegamos! Como alguém que ganha-se muito, dois, três 

salários mínimos, vai poder provar que foi o governo federal, ou mesmo os estaduais 
ou as prefeituras, a culpada por não fiscalizar o pagamento do seu salário? Isso não 

existe - lamentou. 
 

Críticas 
No que se refere ao texto de Rogério Marinho, o representante do Sindicato Nacional 
dos Funcionários do Banco Central, Paulo Gonçalves, chama a atenção, no que tange 

à terceirização, que uma das consequências poderá ser um rebaixamento generalizado 
da massa salarial em todos os setores da economia nacional. 

 
Isso porque pela CLT um trabalhador não pode ter seu salário rebaixado, o que passará 
a ser possível a partir da contratação como terceirizado de quem até a véspera 

prestava seus serviços como celetista. 
 

- Se isso acontece hoje, o sindicato entra com uma ação coletiva na Justiça do Trabalho 
e condena a empresa. Mas se o texto como está passar, o que vai valer é o acordo 
direto da empresa com o trabalhador, eliminando o sindicato - alertou. 

 
A reforma trabalhista também foi bastante criticada pela representante do Sindicato 

Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Rosângela Rassy. Ela lembrou que 
a maior parte dos casos de acidentes de trabalho no país envolvem justamente 
trabalhadores terceirizados, número que aumenta conforme cresce a terceirização. 

 
- Já são mais de 700 mil casos por ano, com cerca de 15 mil incapacitados de maneira 

definitiva e quase 3 mil mortos - citou Rassy, reforçando que hoje as indenizações 
relacionadas a acidentes de trabalho já chegam a quase R$ 200 bilhões, ou 4% do 
PIB. 

 
Rosângela Rassy também chamou de "absurda" a proposta que torna facultativo o 

fornecimento de alimentação e serviços ambulatoriais aos terceirizados, assim como 
o cumprimento do piso salarial. 
 

O representante da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de 
Trabalho (Conafret), Paulo Vieira, alerta ainda que o forte estímulo à "pejotização" já 

presente na Lei 13.429 trará fortes prejuízos à Previdência Social, diminuindo as 
contribuições de patrões e empregados ao sistema. 
 

Lembra ainda que o libera-geral nas terceirizações deverá aumentar os casos de 
trabalhadores em condição análoga à escravidão, uma vez que hoje cerca de 80% dos 

resgatados nestas condições são contratados por prestadoras de serviços. 
 

Até mesmo o representante do Ministério do Trabalho presente à audiência, Mauro 
Rodrigues, defendeu um aprofundamento quadripartite (envolvendo governo, 
legislativo, empresas e trabalhadores) nos debates sobre a terceirização, vendo como 

algo preocupante o regime de urgência dado à reforma trabalhista na Câmara e a 
"excessiva flexibilidade" do texto. 

 
Chacina em Colniza 
Durante a reunião ainda foi respeitado um minuto de silêncio em memória aos nove 

trabalhadores rurais mortos após tortura em Colniza (MT), na quarta-feira da semana 
passada. A CDH realizará na próxima terça-feira (2) uma audiência para tratar da 

tragédia, e Paim confirmou que fará uma visita à região. 
 
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)  

 



Líder do governo diz perceber amplo apoio à flexibilização do imposto 

sindical 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta segunda-

feira, 24, que tem percebido um “amplo” apoio na base aliada ao fim da 
obrigatoriedade do imposto sindical. A medida foi proposta pelo relator da reforma 

trabalhista na Casa, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), em seu parecer sobre a 
proposta.  
 

O imposto sindical, oficialmente chamado de “contribuição sindical”, está previsto nos 
artigos 578 e 594 da CLT. Ele é pago por trabalhadores e empresários uma vez por 

ano, mesmo que não sejam associados a um sindicato. O valor descontado do salário 
do empregado equivale a um dia de trabalho por ano.  
 

“A questão que talvez seja a mais sensível (da reforma trabalhista), que é a da 
contribuição sindical, acaba por trazer exatamente esse clima de muita tensão com 

relação à votação. Mas tenho percebido no plenário um amplo apoiamento à 
flexibilização da contribuição sindical”, afirmou Aguinaldo em entrevista na Câmara.  
 

O líder do governo disse que fará consultas entre partidos da base aliada entre hoje e 
amanhã para consolidar a posição do governo em relação ao fim da obrigatoriedade 

do imposto. No governo, há quem defenda um “meio termo”, com apresentação de 
uma emenda que reduza o valor da contribuição pela metade. 
 

Atuação dos sindicatos empresariais garante segurança jurídica nas relações 

de trabalho 

25/04/2017 – Fonte: Portal Contábil SC 
 
Entidades também trabalham na promoção do aperfeiçoamento profissional 

de seus representados 
 

A Reforma Trabalhista, em discussão no Congresso Nacional, prevê mudanças na 
organização do sistema sindical brasileiro. Entre os pontos em debate está a 
contribuição obrigatória, devida tanto pelos empresários quanto pelos trabalhadores 

às entidades que os representam.  
 

Os recursos viabilizam a atuação dos sindicatos empresariais na manutenção da 
segurança jurídica nas relações de trabalho, principalmente quando o assunto é o 
fortalecimento da representatividade nas negociações coletivas, conforme defende a 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo (CNC). 
 

Para contribuir com o aperfeiçoamento do Projeto de Lei (PL) n° 6787/2016, também 
chamado de Reforma Trabalhista, as duas entidades fizeram sugestões ao texto.  
 

“O intuito da Fenacon é contribuir com ideias para modernizar a legislação e deixar o 
texto do projeto da forma mais coesa e coerente possível”, defende o diretor político-

parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon. Na opinião da Federação, a contribuição 
sindical também possibilita ações de representação, aperfeiçoamento técnico, cultural 
e educativo para profissionais e empresários de todo o país. 

 
Outras propostas 

No início de abril, a Fenacon entregou ao relator da Reforma Trabalhista, deputado 
Rogério Marinho, um parecer técnico com 21 sugestões sobre o texto.  
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Entre os temas, além do associativismo sindical, estavam: trabalho em regime de 
tempo parcial, parcelamento das férias, participação nos lucros e resultados, banco de 
horas, trabalho remoto, remuneração por produtividade, trabalho intermitente, 

garantia de descanso semanal após o sétimo dia consecutivo de trabalho, 
fortalecimento do associativismo sindical, etc. 

 
“A Fenacon representa 63 categorias econômicas e mais de 400 mil empresas de 

serviços do país e, por isso, tem conhecimento prático da necessidade de 
modernização da legislação trabalhista.  
 

Precisamos de melhorias tanto para os empregadores, quanto para os empregados”, 
destaca o presidente da entidade, Mario Elmir Berti. A Federação defende a 

negociação, e os limites da convenção e do acordo coletivo de trabalho, desde que se 
respeite o direito civilizatório mínimo. 

 
 

Comissão mista analisa relatório sobre o Programa de Regularização 
Tributária 

25/04/2017 – Fonte: Notícias do Senado 

 
 MPV 766/2017  

O relatório do deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) sobre a medida provisória 
(MPV) 766/2017 — que criou o Programa de Regularização Tributária — será 
apresentado nesta terça-feira (25), a partir das 14h30, à comissão mista responsável 

por analisá-la. 
 

De acordo com o governo, a medida provisória tem o objetivo preservar e reduzir 
demandas administrativas ou judiciais relacionadas a créditos tributários e não 
tributários, além de regularizar as dívidas tributárias exigíveis parceladas ou com 

exigibilidade suspensa junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 
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A comissão é presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) e tem o deputado Andres 
Sanchez (PT-SP) como vice-presidente. 
 

BC: internacionalização impôs novos desafios para supervisão bancária 

25/04/2017 – Fonte: EM.com 

 
O diretor de Fiscalização do Banco Central, Anthero de Moraes Meirelles, afirmou nesta 

segunda-feira, 24, durante evento em São Paulo, que a internacionalização dos 
sistemas financeiros "impôs novos desafios para a supervisão bancária brasileira". 
 

Segundo ele, "o aprofundamento do relacionamento do Brasil com reguladores de 
diversas outras jurisdições vem sendo constantemente pavimentado pelo Banco 

Central, mediante a intensificação da celebração de memorandos de entendimento, o 
que nos remete a uma maior efetividade e segurança nas relações transnacionais". 
 

Anthero afirmou ainda, durante seu discurso, que a estabilidade e a previsibilidade são 
pré-condições para a consolidação dos mercados financeiros e, em especial, para o 

fortalecimento da economia real.  
 
"O Brasil tem enfrentado desafios externos e internos à estabilidade financeira, 

desafios esses em parte decorrente da condição brasileira de grande e emergente país 
de renda média", afirmou Anthero. "No âmbito externo, temos um cenário dinâmico, 

em um contexto de recuperação gradual da atividade econômica global", acrescentou. 
 
O diretor do BC afirmou ainda que, apesar das incertezas ligadas ao exterior, as 

economias dos EUA e de outros países estão se recuperando, "e não podemos deixar 
de vislumbrar um cenário global mais benigno para o crescimento". 

 
De acordo com Anthero, os fatores externos não têm provocado consequências 
relevantes para a estabilidade financeira no Brasil, "mas o ambiente permanece incerto 

e demanda atenção". "Esse cenário encontra o Brasil em momento de estabilização da 
economia e de recuperação de seus fundamentos econômicos", disse. 

 
Durante seu discurso, Anthero afirmou ainda que o sistema financeiro brasileiro tem 
sido um "elo forte" na recuperação da economia e que a instituição segue vigilante e 

pavimentando caminhos para a solidez do sistema. 
 

Sistema financeiro 
 
Anthero afirmou ainda que é um processo natural o ingresso de novas instituições no 

sistema financeiro, assim como a saída. "O fundamental em qualquer situação, mas 
principalmente quando se trata de uma ação saneadora, é que esse processo 

transcorra sem colocar em risco o bom funcionamento do sistema financeiro, enfim, a 
estabilidade, o bem maior a ser preservado", afirmou. 

 
O diretor do BC lembrou que a Lei 6.024, de 1974, ainda é o marco legal para se lidar 
com instituições financeiras e, mesmo com 40 anos, "tem atendido às necessidades 

do País e funcionou adequadamente em momentos sensíveis". Porém, Anthero 
defendeu aperfeiçoamentos à legislação, tal como a possibilidade de conversão de 

créditos em ações da instituição, com a consequente redução do passivo e seu 
reenquadramento aos limites operacionais. 
 

O diretor do BC também citou, em relação aos aperfeiçoamentos necessários, a 
possibilidade de criação dos chamados "bancos de transição" (bridge-banks), 

destinados a acolher aquelas atividades da instituição em dificuldade que não podem 
ser interrompidas bruscamente diante dos severos impactos ao funcionamento da 
economia real.  
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E, por fim, a criação de fundos de resolução, contribuindo para a manutenção das 
funções críticas da economia e mitigando o impacto de eventual quebra de instituição 
sistemicamente importante. 

 
"Alguma coisa já foi possível fazer, a exemplo da edição, em 2016, da Resolução 

4.502, que estabeleceu os parâmetros para elaboração dos planos de recuperação 
pelos bancos sistemicamente relevantes, o que permitiu o alinhamento do Brasil a 

algumas das melhores práticas internacionais", afirmou Anthero. 
 
O diretor afirmou ainda que o BC está "ciente do grande desafio colocado para as 

instituições financeiras e tem grande confiança nos fundos garantidores de créditos 
como entidades essenciais para vencer esse desafio".  

 

PSB se declara contra reformas de Temer e ameaça abandonar o governo 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Quinto maior partido da base governista, o PSB se declarou nesta segunda-feira (24) 

contra as reformas da Previdência e da legislação trabalhista, duas iniciativas 
prioritárias para governo peemedebista no Congresso.  
 

O presidente Michel Temer, no entanto, atua para estimular alguns deputados a votar 
contra a orientação da cúpula do partido e evitar que se crie um "efeito cascata" na 

base aliada. O receio é que PTB e PPS possam adotar a mesma atitude do PSB.  
 
A Câmara se prepara para iniciar nesta terça-feira (25) a votação da reforma 

trabalhista na comissão que trata do assunto.  
 

Em outra comissão, que analisa as mudanças na Previdência, a votação está prevista 
para o dia 2 de maio.  
 

O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), pai do ministro de Minas e Energia, 
Fernando Filho, afirmou que o cargo do filho está à disposição. Temer, contudo, 

comunicou ao ministro que o manterá no posto e se reunirá nesta terça com o 
governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), para tentar reverter a decisão do 
partido.  

 
O ministro cogitou mudar de legenda na conversa com o presidente, que considerou 

a medida desnecessária.  
 
Se a sigla cumprir a ameaça e romper com o governo, a base de Temer na Câmara 

perderá 35 integrantes, passando de 411 para 376.  
 

No Senado, deixaria de contar com 7 de 67 parlamentares de partidos aliados.  
 

PLACAR APERTADO  
Para aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) como a da reforma da 
Previdência, são necessários ao menos 308 votos na Câmara e 49 no Senado.  

 
A projeção de auxiliares presidenciais é de um placar apertado na votação da reforma 

da Previdência, com cerca de 320 votos a favor da proposta. Para garantir essa 
vantagem, o Planalto espera que pelo menos metade da bancada do PSB na Câmara 
vote a favor da iniciativa.  

 
Como o partido resolveu "fechar questão" –como se diz no jargão político– contra as 

reformas defendidas por Temer, os deputados ficam obrigados a votar de acordo com 
a orientação do partido no plenário, sob pena de punição.  
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"Não estamos no governo. É prudente o Planalto começar a contabilizar votos a 
menos", disse o vice-presidente de relações governamentais do PSB, Beto 
Albuquerque.  

 
"Na medida que as bancadas não respaldam as matérias que são importantes para o 

governo, é importante deixar o governo à vontade para compor a sua equipe com a 
aqueles que possam contribuir na aprovação das matérias legislativas", disse Bezerra 

Coelho.  
 
Nesta segunda (24), o presidente promoveu reunião com os ministros ligados às 

bancadas aliadas. A ordem foi para que todos os auxiliares com mandato peçam 
demissão temporária do cargo quando chegar a hora de votar a reforma da Previdência 

no plenário. Temer também pediu uma ofensiva mais direta sobre a base para reduzir 
chances de traição.  
 

"O presidente entendeu que deveria, no momento oportuno, exonerar todos os 
ministros que têm atuação de liderança nas bancadas parlamentares", afirmou o 

ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy.  
 
CARTILHAS  

Além de distribuir cartilhas a parlamentares para municiá-los em defesa da reforma, 
o Planalto irá reforçar ameaças aos que votarem contra o governo, indicando que 

poderá tirar cargos de segundo e terceiro escalões e reduzir verbas para projetos 
apoiados pelos deputados.  
 

As cúpulas dos partidos aliados já foram informadas de que, se houver traição, 
perderão espaço logo depois da votação da reforma trabalhista, encarada como um 

teste para a da Previdência.  
 
Nesta terça, os oito deputados do PPS vão definir como lidarão com as reformas.  

 
O partido comanda os ministérios da Defesa e da Cultura. Deputados da sigla criticam 

a proposta trabalhista, mas o comando da legenda na Câmara se mostrou mais 
maleável após mudanças feitas no texto da Previdência.  
 

Comissão especial discute hoje o parecer da reforma trabalhista 

25/04/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados 

 
Comissão especial discute hoje o parecer da reforma trabalhista 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que pretende levar a proposta ao 

Plenário nesta quarta-feira 
 

A Comissão Especial da Reforma Trabalhista (PL 6787/16) reúne-se nesta manhã para 
discutir o parecer do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). 

 
Na semana passada, os deputados aprovaram um requerimento de urgência para 
votar a proposta no Plenário da Câmara. Com a aprovação da urgência, não será 

possível pedir vista ou emendar o texto na comissão especial. 
 

O parecer 
O relatório de Marinho foi apresentado no dia último dia 12 à comissão especial e prevê 
a possibilidade de demissão em comum acordo entre trabalhador e empresa, o que 

não estava previsto no projeto original; e amplia a proposta do governo sobre a 
prevalência da negociação coletiva em relação à legislação.  

 
O relatório também limita a atuação da Justiça do Trabalho na edição de súmulas; cria 
a figura do dano extrapatrimonial, para disciplinar ações de danos morais; reduz a 
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multa por empregado não registrado; e prevê a possibilidade de punir as partes que 
agirem de má-fé em processos trabalhistas.  
 

O parecer também permite que a gestante trabalhe em ambiente insalubre, desde que 
apresente atestado médico comprovando que o local não afetará sua saúde ou 

oferecerá risco à gestação. 
 

Quanto à jornada de trabalho, o texto de Marinho exclui da contagem de hora extra o 
tempo que o empregado estiver na empresa para atividades como higiene pessoal, 
alimentação, lazer ou quando buscar proteção pessoal contra chuva ou evitar sair à 

rua em horário mais arriscado, por exemplo.  
 

A comissão especial reúne-se às 10 horas, no plenário 1. 

 

Governo tomará 'providências' sobre reforma trabalhista, diz ministro 

25/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (24) que o 

governo tomará "as providências cabíveis" assim que tiver o detalhamento dos 
dispositivos incluídos recentemente na reforma trabalhista, que será votada nesta 
semana.  

 
Um deles abre brecha, por exemplo, para que que os microempreendedores individuais 

(MEI), que têm um regime especial de tributação, possam prestar serviços como 
funcionários terceirizados. 
 

Isso poderia impactar negativamente a arrecadação da Previdência, já que poderia 
causar uma migração de trabalhadores com carteira assinada para esse outro tipo de 

contrato, que paga menos impostos. "Estamos avaliando detalhes do relatório, 
estamos atentos para o fato de que foram incluídos diversos dispositivos.  
 

Está bem mais amplo do que foi o projeto original. Assim que tiver o detalhamento, 
vamos tomar as providências cabíveis", disse Oliveira. O ministro afirmou que é 

necessário ter um "equilíbrio de tratamento" nos diversos formatos de contratação. "A 
escolha deve-se dar por questões de gestão, e não por incentivo tributário. Precisamos 
olhar em detalhes o relatório".  

 
Sobre a reforma da Previdência, Oliveira declarou que a idade mínima de 62 anos para 

mulheres e 65 anos para homens é "bem razoável". "Seria adequado manter essa 
proposta no relatório. Isso já me parece bastante razoável e tem um critério de justiça 

http://www.bemparana.com.br/noticia/499337/governo-tomara-providencias-sobre-reforma-trabalhista-diz-ministro


que temos defendido muito, que é o menor nível possível de distorção entre o servidor 
público e o trabalhador da iniciativa privada".  
 

Ele declarou que o governo está "confiante" que as reformas serão aprovadas no 
Congresso. "São reformas que contribuem para retirar o país da crise, o Congresso 

tem seu tempo, tem que amadurecer as decisões a respeito das reformas".  
 

PAINEL DE PREÇOS As declarações foram dadas durante o lançamento de um novo 
sistema, batizado de Painel de Preços, que tem o objetivo de centralizar e dar mais 
transparência aos preços de licitações de bens e serviços adquiridos pelo governo 

federal.  
 

De acordo com dados da pasta, um terço de todo o tempo gasto com uma licitação é 
usado com pesquisa de preços de produtos pelo gestor público. O novo sistema 
permitirá ao gestor público, segundo Oliveira, saber a cotação média de um 

determinado produto em poucos minutos, permitindo que se avalie rapidamente se 
determinada licitação está muito longe do preço médio.  

 
A expectativa, de acordo com o ministro, é que o sistema reduza "significativamente" 
os gastos com bens e serviços. Em 2016, o governo federal gastou R$ 49 bilhões com 

bens e R$ 40 bilhões com serviços.  
 

"Há uma pomada para problemas de pele, por exemplo, que custa em média R$ 0,90, 
mas que foi adquirida por R$ 14, uma diferença muito grande", exemplificou Oliveira. 
"A ferramenta permite uma análise individual, excluindo da referência contratos que 

estão muito longe da média para descontaminar a amostra de contratos 
superfaturados". O novo sistema é aberto e pode ser consultado no site Painel de 

Preços.  
 

Propostas da reforma trabalhista são questionadas pelo setor privado 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Algumas das propostas da reforma trabalhista —tanto do texto original quanto do 
substitutivo— têm gerado insatisfação em parte do setor privado, segundo entidades 
empresariais e advogados.  

 
É esse o caso da criação da figura do representante de trabalhadores desvinculado do 

sindicato da categoria.  
 
"Há receio de que as comissões se transformem em novos sindicatos e de que as 

negociações se dividam em várias frentes", diz Antônio Carlos Frugis, sócio do 
Demarest.  

 
A medida multiplicaria os funcionários com estabilidade, o que afeta principalmente 

empresas com abrangência nacional, como os bancos.  
 
"Uma das interpretações do texto exige que haja representantes em cada agência —

um exagero", afirma o diretor-presidente da CNF (confederação de instituições 
financeiras), José Ricardo Alves.  

 
Um dos principais pleitos, a prevalência de acordos sobre a legislação, também gerou 
críticas, pois o projeto restringe a aplicação da regra a apenas alguns temas.  

 
"A prevalência dos acordos é prevista na Constituição sem restrições. A reforma 

deveria reforçar a norma, mas acaba por limitá-la", avalia Frugis.  
 
Além disso, o texto que especifica a aplicação da regra é genérico, o que gera 

insegurança, segundo Dario Raby, sócio do Mattos Filho.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/04/1878246-propostas-da-reforma-trabalhista-sao-questionadas-pelo-setor-privado.shtml


 
Outro temor é que, sem a reforma sindical, haja confusão na hora de negociar, diz 
Thiago Teno, do Pinheiro Neto.  

 
"Há mais de 15 mil sindicatos. Tem empresas que podem ser representadas por mais 

de um, ou entidades do mesmo setor em áreas próximas."  
 

Reforma trabalhista deve ser aprovada na Câmara, diz consultoria 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A reforma trabalhista deve ser aprovada ainda esta semana pela Câmara, segundo a 
Eurasia. Com a probabilidade crescente de o recesso parlamentar de julho ser 

cancelado, a consultoria acredita que o projeto pode ser aprovado pelo Senado no final 
de julho.  
 

“O projeto, que busca introduzir mais flexibilidade no mercado de trabalho, terá um 
efeito significativo no ambiente de negócios e é o item mais importante na agenda de 

reformas depois da Previdência”, dizem os analistas em relatório.  
 
A Eurasia lembra que há uma greve geral marcada para esta semana, mas afirma que 

uma esquerda enfraquecida e o fato de o governo já ter negociado as mudanças com 
sindicatos significam que as condições para a aprovação do projeto “são 

predominantemente favoráveis”.  
 
A consultoria lembra que o ideal é que a reforma seja analisada rapidamente pelo 

Senado, para não se confundir com o andamento das mudanças na Previdência. Além 
disso, a votação da reforma trabalhista servirá de termômetro para as mudanças 

previdenciárias. 
 
“Embora a reforma trabalhista seja possivelmente tão polêmica quanto a da 

Previdência, é necessário um número mínimo de votos menor”, lembra a Eurasia.  
 

Por ser uma proposta de emenda constitucional, as mudanças na Previdência precisam 
do apoio de três quintos da Câmara, ou seja, 308 votos, enquanto a trabalhista, que 
é uma lei normal, precisa apenas de maioria simples (257 votos). 

 

Oposição vai tentar adiar votação da reforma trabalhista no plenário da 
Câmara 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Deputados da oposição já preparam um plano para obstruir as sessões desta semana 
e tentar impedir a votação da reforma trabalhista no plenário da Câmara.  

 
Os oposicionistas comemoraram o fato de que o governo não conseguiu quórum 

suficiente nesta segunda-feira (24) para votar a Medida Provisória 752, das 
Concessões. Como o texto, de origem do Executivo, tranca a pauta das sessões 
ordinárias do plenário, nenhum outro projeto pode ser votado antes que os deputados 

deliberem sobre a MP.  
 

Segundo o deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE), a oposição vai se valer dessa 
prerrogativa e apresentar todos os requerimentos autorizados para adiar a conclusão 
da votação da medida provisória. Com isso, acredita, será possível postergar a votação 

da reforma trabalhista. “Vamos usar o regimento para que a reforma não avance na 
Câmara”, disse.  
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O governo, porém, tem pressa para aprovar o projeto que altera as regras trabalhistas. 
O principal temor é que a greve convocada para sexta-feira (28) mude o humor dos 
parlamentares e faça com que muitos deixem de aprovar a medida.  

 
Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse acreditar que 

a votação da reforma trabalhista será concluída, no máximo, até quinta-feira. O 
projeto pode ser aprovado por votação simbólica, mas como se trata de um tema 

polêmico, a oposição deve pedir votação nominal, o que vai exigir que, no mínimo, 
257 dos 513 deputados votem a favor da proposta. 
 

Imbassahy: Fernando Coelho foi enfático ao dizer que está do lado da 

reforma 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou que o ministro de 

Minas e Energia, Fernando Coelho, que está na pasta na cota do PSB, foi “muito 
enfático” na reunião ministerial com o presidente Michel Temer ao dizer que está do 

lado da reforma e que não apoiaria uma eventual decisão do partido em fechar questão 
contra o projeto da Previdência. “Ele participou. Foi muito enfático contra a proposta 
de fechar questão, vamos aguardar a decisão”, afirmou.  

 
“Ele foi muito firme ao dizer que está do lado das reformas (…) mas é um debate 

democrático”, completou.  
 
As declarações foram dadas antes da conclusão de reunião da Executiva Nacional do 

PSB para definir o posicionamento de suas bancadas no Congresso sobre as reformas 
trabalhista e previdenciária. A sigla tem 35 deputados e 7 senadores. Ao final, o PSB 

fechou questão contra as reformas trabalhista e da Previdência. 
 

André Moura: governo tem votos suficientes para aprovar reforma 
trabalhista 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Depois da “enquadrada” por parte da cúpula do governo nas principais lideranças da 
Câmara, o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE), considera 

que a base aliada irá aprovar nesta quarta-feira, 26, em plenário, o texto principal do 
projeto da reforma trabalhista.  

 
“Temos votos suficientes para aprovar a reforma trabalhista na quarta-feira. Já demos 
demonstração clara disso, quando aprovaram a urgência e não diferente já temos 

votos para aprovar o texto de mérito no plenário”, afirmou Moura ao jornal “O Estado 
de S. Paulo”.  

 
A confiança do líder do governo no Congresso ocorre diante da votação expressiva 

realizada na última quarta-feira, 19, a favor do requerimento, que deu celeridade na 
discussão da proposta abrindo, inclusive, a possibilidade de ela começar a ser discutida 
no plenário da Casa. Horas antes da aprovação do requerimento no plenário, o governo 

havia sido derrotado, na primeira tentativa de votar a urgência do texto.  
 

Foi necessário que o presidente Michel Temer entrasse diretamente nas negociações 
para reverter o placar da primeira votação. Com a aprovação do regime de urgência, 
o substitutivo do projeto da reforma trabalhista, apresentado pelo relator, deputado 

Rogério Marinho (PSDB-RN), poderá tramitar sem receber pedidos de vista ou 
sugestões de mudanças, na Comissão Especial da Câmara, que trata do tema.  
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A aprovação do requerimento é, contudo, alvo de questionamento do PSOL, que 
protocolou nesta segunda-feira, 24, no Supremo Tribunal Federal um mandado de 
segurança para anular a decisão do plenário da Câmara da última quarta-feira. 

 

Kassab: ministros e parlamentares estão convencidos que reforma é o 
caminho 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), 
afirmou nesta segunda-feira, 24, que todos os deputados e ministros ligados ao 

governo do presidente Michel Temer (PMDB), embora tenham suas convicções 
particulares, estão convencidos que a aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da Previdência “é o caminho para o País”.  
 
“Cada deputado tem sua convicção e o presidente dá às reformas a prioridade total a 

seu governo e para o País. Todos nós, ministros e parlamentares que estão envolvidos 
com esse governo, estamos convencidos que este é o caminho para o País”, disse 

Kassab ao ser perguntado sobre como vai convencer os parlamentares de seu partido 
a votarem a favor da reforma da Previdência.  
 

No período da tarde desta segunda-feira, Temer coordena uma reunião com ministros 
para articular a aprovação do texto junto às respectivas bancadas.  

 
“Eu, como ministro, filiado ao PSD e cidadão brasileiro, comungo desse ponto de vista 
de Temer”, disse o ministro, antes de participar de um debate sobre economia digital 

no Fórum Espanha-Brasil, que está sendo realizado em São Paulo pela Fundação 
Conselho Espanha-Brasil. 

 

Lei da Terceirização: como ficar prevenido com as mudanças 

25/04/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Alteração na relação com o empregador transfere para o trabalhador boa 

parte das responsabilidades sobre seu futuro 
A proximidade do Dia do Trabalho (1º de maio) e a perda de 63,6 mil vagas de 
emprego com carteira assinada em março deste ano, de acordo com o Caged 

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), levantam a discussão sobre a Lei 
da Terceirização, aprovada pelo Congresso Nacional neste mês. 

 
Com ela, muitos trabalhadores brasileiros poderão passar a exercer a sua profissão 
como profissionais liberais. De acordo o presidente da Associação Brasileira de 

Educadores Financeiros (Abefin) e doutor em educação financeira, Reinaldo Domingos, 
é importante saber como se prevenir financeiramente, especialmente em relação a 

perda de benefícios. 
 

“De que adianta ter vantagens, como uma renda maior, conseguir fazer seu próprio 
horário e ter poder de decisão e liberdade, além de não sofrer os impactos diretos do 
desemprego por não depender das vagas disponíveis no mercado, se o profissional 

não tiver educação financeira para controlar a renda variável?”, questiona Domingos. 
 

A lei foi sancionada parcialmente e com a regulamentação os empregadores poderão 
contratar trabalhadores terceirizados para exercerem cargos nas atividades-fim (que 
são essenciais para o funcionamento da empresa, como professores em escolas, 

médicos em hospitais, etc.). Antes, era permitido terceirizar apenas as atividades-
meio (como limpeza, vigilância e contabilidade, por exemplo). 

 
ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS 
Proteção à renda 
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Na ausência de contribuição para o FGTS e acesso a seguros de vida e invalidez, é 
imprescindível ter uma reserva financeira para imprevistos que o impossibilitem de 
trabalhar — infelizmente, ninguém está livre disso — e outra específica para a 

aposentadoria sustentável, para que possa deixar de trabalhar mantendo o padrão de 
vida desejado 

 
Renda variável 

Como a quantia de dinheiro recebida pode ser muito boa em alguns meses — melhor 
do que de um colaborador fixo de uma empresa — e em outros meses ser bem menor, 
é crucial saber administrar as finanças, acompanhando os ganhos e sabendo para onde 

está indo cada centavo do seu dinheiro, poupando sempre para os sonhos e 
preservando a reserva para imprevistos 

 
Plano de saúde 
Neste cenário, a responsabilidade de manter um plano de saúde (pessoal ou familiar) 

dependerá exclusivamente do profissional. A vantagem de ter um plano de saúde 
empresarial é que os preços costumam ser mais acessíveis do que se o pacote for 

contratado de forma independente. Portanto, é importante fazer pesquisas e 
considerar a possibilidade de contratar planos para casais ou famílias, que costumam 
sair mais em conta 

 
Alimentação e transporte 

Já que não terá vale refeição ou vale transporte, é importante estimar o valor médio 
a ser gasto diariamente, evitando ultrapassar a quantia estimada semanal ou 
mensalmente. Estas despesas costumam gerar descontrole mesmo para profissionais 

que recebem benefícios, logo é importante ter um bom controle de gastos 
 

Investimento na carreira 
Para o profissional liberal, é muito importante traçar os objetivos que deseja alcançar 
em sua carreira. É preciso criar uma poupança apenas para o aperfeiçoamento 

profissional, incluindo, também, o necessário investimento periódico em materiais 
utilizados no trabalho. Portanto, procure saber os preços das ferramentas/meios que 

você precisa para desenvolver o seu trabalho. 
 

Artigo: Flexibilização das leis e a reforma celetista 

25/04/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Não há como generalizar algumas flexibilizações que podem advir da reforma 
trabalhista, dizendo que sempre serão retirados direitos dos trabalhadores 

 

 
   
O prosseguimento da reforma trabalhista em nosso país é absolutamente necessário. 

A relação de trabalho é um dos pilares da competitividade e reflexo direto da legislação 
trabalhista que, apesar de ter seus méritos, está desajustada com as novas formas de 
produzir e trabalhar. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/flexibilizacao-das-leis-e-a-reforma-celetista-4n0vifpzyj4s712ozad2yhjpw


A Constituição Federal já nos traz subterfúgios suficientes para darmos validade e 
fortalecimento à flexibilização da legislação com a previsão dos acordos coletivos 
firmados pelas empresas, sendo os empregados devidamente representados pelo 

sindicato de sua categoria.  
 

Claramente o Poder Judiciário deve se curvar a esses acordos, deixando de invalidá-
los por interpretação literal com o argumento de que infringem determinada norma 

legal. Assim o fazem sem levar em consideração o contexto de vida e até mesmo de 
realidade contratual do trabalhador. A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal 
já saiu à frente do próprio Tribunal Superior do Trabalho neste raciocínio. 

 
“A relação de trabalho é um dos pilares da competitividade e reflexo direto da 

legislação trabalhista“ 
O que deve haver é o alinhamento da proteção do trabalhador com a competividade e 
produtividade das empresas. Não há como generalizar algumas flexibilizações que 

podem advir da reforma trabalhista, dizendo que sempre serão retirados direitos dos 
trabalhadores, pois isto não acontecerá. Sempre será necessária a avaliação caso a 

caso. 
 
Podemos exemplificar que, em determinado ramo de atividade empresarial, a 

diminuição do intervalo para almoço poderia ser prejudicial aos empregados, gerando 
sonolência e até mesmo aumentando a exposição dos colaboradores a acidentes de 

trabalho. No entanto, em uma atividade que seja puramente intelectual, a redução do 
intervalo pode ser interessante, concedendo ao empregado a possibilidade de sair mais 
cedo a cada dia ou ter uma jornada reduzida às sextas-feiras, aumentando a 

motivação do colaborador pelo aumento do convívio familiar. 
 

Outra questão importante é o preparo que os empresários devem ter para negociar 
com os sindicatos dos empregados. Eles devem se organizar de modo a saber o que 
pode ser flexibilizado e também entender as técnicas de negociação. 

 
Sendo assim, a flexibilização da legislação deve acontecer totalmente conjugada com 

a preservação dos direitos trabalhistas, levando em consideração que de forma alguma 
as empresas pretendem retirar os direitos de seus colaboradores, pois são eles o 
principal capital de uma organização. 

 
(Danielle Vicentini Artigas, coordenadora trabalhista do escritório Becker Direito 

Empresarial, associado da Câmara Americana de Comércio, é presidente do Instituto 
Brasileiro de Governança Trabalhista (IBGTr). 
 

Temer vai exonerar ministros para votarem a favor da nova Previdência 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Com dificuldade de garantir o apoio necessário para aprovação da reforma da 

Previdência, o presidente Michel Temer comunicou nesta segunda-feira (24) que irá 
exonerar temporariamente os ministros que são parlamentares para que eles votem a 
favor da proposta.  

 
"O presidente entendeu que deveria, no momento oportuno, exonerar todos os 

ministros que têm atuação de liderança junto às bancadas parlamentares", anunciou 
o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, após reunião de Temer com 
ministros.  

 
Segundo ele, são "12 ou 14" ministros que podem reforçar os votos a favor do Palácio 

do Planalto no Congresso.  
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Questionado sobre se os parlamentares poderiam ser punidos se as bancadas das 
quais fazem partes tivessem votos contrários à proposta do governo, Imbassahy 
respondeu: "Não existe isso".  

 
Outra medida anunciada pelo presidente, de acordo com Imbassahy, foi que os 

ministros devem evitar viagens para que possam atender parlamentares em Brasília. 
Além disso, as reuniões não deverão ocorrer em momento em que haja votação nos 

plenários do Congresso Nacional.  
 
Ao explicar que a exoneração dos ministros não será necessária para a votação da 

reforma trabalhista, Imbassahy indicou que a insegurança maior do Palácio do Planalto 
é com a reforma da Previdência, que é uma proposta que altera a Constituição e 

precisa de 308 votos na Câmara.  
 
"A trabalhista, a avaliação que está sendo feita é que é uma votação mais segura", 

disse.  
 

Nos bastidores, a expectativa realista feita por auxiliares e assessores presidenciais é 
de um placar apertado no plenário da Câmara, de cerca de 320 votos a favor da 
reforma da Previdência.  

 
O ministro Mendonça Filho (Educação) evitou dar uma previsão de data para a votação 

na Câmara. "Previsão de data não pode ser fixada pelo Executivo", afirmou. A previsão 
do governo era que a votação em primeiro turno ocorresse na segunda semana de 
maio. Depois, o texto ainda tem de passar pelo Senado.  

 

 

-  

 

-  



 

-  

 

-  

 

-  

 



-  

 

 

'Todas as concessões já foram feitas', diz Temer sobre Previdência 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (24) que o governo fez as 
mudanças que eram possíveis no texto da reforma da Previdência.  

 
"Todas as concessões já foram feitas", disse o presidente à reportagem da Folha e a 
outros dois jornalistas, durante almoço em homenagem ao primeiro-ministro 

espanhol, Mariano Rajoy, no Palácio do Itamaraty.  
 

"Hoje começa o processo de convencimento", ressaltou o presidente, ao falar sobre o 
cenário de votação da proposta na Câmara.  

 
Temer disse ainda que a reforma será votada quando for possível aprová-la, e citou 
os dias 8 e 9 de maio como prováveis, apesar da expectativa de que esse cronograma 

seja adiado.  
 

A previsão é de que o relatório da proposta seja votado na próxima semana na 
comissão especial. A intenção do governo é de que o texto aprovado não seja 
modificado pelo Senado, o que o obrigaria a retornar à Câmara e poderia sofrer novas 

flexibilizações.  
 

Questionado pela Folha sobre uma eventual decisão da bancada federal do PSB de 
não apoiar a reforma, Temer respondeu: "Não vai romper, não".  
 

A executiva nacional do PSB se reunirá nesta segunda-feira (24) para definir posição 
sobre o tema.  
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Desde o final de semana, o governo tem trabalhado para evitar uma decisão contrária 
do partido. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, do PSB, passou o final de 
semana em contato com a bancada federal pedindo apoio à proposta.  

 
Os ministros do núcleo político do Palácio do Planalto também fizeram ofensiva sobre 

dirigentes da sigla. O receio é que uma decisão desfavorável ao governo possa 
estimular decisões semelhantes de legendas como PTB e PPS.  

 
Ainda que a decisão da sigla seja contrária à reforma, o presidente não pretende 
afastar o ministro em um primeiro momento. Com a expectativa de um placar apertado 

no plenário da Câmara, a estratégia será a de tentar criar um racha na bancada da 
legenda.  

 
A ideia é que, depois da apreciação da reforma na Câmara e no Senado, Temer 
promova um encontro com o comando nacional do PSB para, aí sim, definir a 

permanência ou saída da sigla do governo.  
 

Em uma reunião neste domingo (23), o presidente deu a orientação de que ministros 
e deputados da base aliada deveriam fazer uma mobilização em prol do da reforma. 
 

Governo prepara nota técnica sobre Previdência 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias  

 
O governo está preocupado com as estimativas do mercado para as perdas com as 
concessões feitas pelo relator da reforma da Previdência Social, deputado Arthur Maia 

(PPS-BA). Considera que os cálculos são equivocados, superestimados. Alguns 
analistas chegam a falar em perdas de R$ 200 bilhões em dez anos, ao compararem 

com a economia projetada inicialmente pelo governo.  
 
Por isso, a área econômica está preparando uma nota técnica para esclarecer cada 

ponto negociado e a economia total que será obtida. Ainda não há data para a 
divulgação da nota. O primeiro erro que estaria sendo cometido pelo mercado, de 

acordo com fonte do governo, é a própria leitura feita da perda acumulada.  
 
Em um cenário em que a perda com as concessões fique em R$ 10 bilhões por ano, o 

resultado acumulado em dez anos seria de R$ 100 bilhões. O erro, segundo as mesmas 
fontes, é considerar que o governo teria que adotar outras medidas de ajuste no 

montante de R$ 100 bilhões para compensar as perdas.  
 
"Nesse caso, bastaria que a compensação fosse de R$ 10 bilhões no primeiro ano e 

tudo estaria resolvido", explicou a fonte. "Só seria de R$ 100 bilhões se o governo 
esperasse dez anos para adotar as medidas compensatórias."  

 
Outro aspecto importante, de acordo com a fonte, é que a estimativa inicial da 

economia com a reforma foi elaborada considerando apenas as mudanças propostas 
no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e nos Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC). O governo não levou em conta no seu cálculo as eventuais 

alterações no regime de previdência dos servidores públicos (RPPS).  
 

Assim, os efeitos das modificações nas regras do RPPS que o relator acolheu em seu 
parecer serão uma economia adicional que precisa ser levada em consideração. O 
governo avalia que as mudanças feitas pelo relator nas regras de transição para o 

novo regime previdenciário não alteraram muito o cálculo inicial da economia que será 
obtida.  

 
A proposta inicial tinha duas faixas de corte, com regras diferenciadas para mulheres 
com 45 anos ou mais e para homens com 50 anos ou mais. Não havia, no entanto, 

idade mínima para requerer o benefício de aposentadoria. A transição seria de 15 a 
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20 anos, de acordo com a proposta original. O substitutivo de Maia acabou com as 
duas faixas de corte e introduziu a idade mínima para homens e mulheres requererem 
aposentadoria, que aumenta a cada 2 anos, até chegar em 65 anos para homens e 62 

anos para mulheres. Antes, a proposta permitia um grande volume de aposentadoria 
por tempo de contribuição.  

 
O mecanismo apresentado por Maia foi considerado bastante adequado pelos técnicos 

do governo. Agora, em todos os casos, haverá idade mínima. Na avaliação do governo, 
a transição ficará em 20 anos e mudará muito pouco em relação à proposta original. 
Na regra de transição, o substitutivo mudou também a fórmula de cálculo do benefício, 

que ajudou a diluir a perda.  
 

Antes, a ideia era calcular o valor do benefício com base em 80% das maiores 
contribuições. Agora, o cálculo será feito com base em 100% das contribuições, o que 
diminuirá o valor médio. A avaliação oficial, portanto, é que não haverá perda 

significativa com a transição. Maia colocou um teto de dois salários mínimos para o 
acúmulo de pensão e aposentadoria, o que ajudou, no entendimento do governo, a 

reduzir a perda com essa concessão.  
 
Assim, se a soma dos dois benefícios ultrapassar o teto, o trabalhador terá que optar 

por um dos dois benefícios. Pesquisa feita pelo governo mostrou que as famílias que 
acumulam pensão e aposentadoria estão no segmento dos 30% mais ricos. Assim, a 

fórmula inviabiliza, na prática, o acúmulo dos benefícios pelas famílias mais ricas.  
 
Onde o governo mais perdeu foi na área da assistência social, admitem os técnicos 

oficiais. Os benefícios de prestação continuadas, concedidos a pessoas idosas e a 
deficientes físicos, vão continuar vinculados ao salário mínimo.  

 
A ideia do governo era fazer essa desvinculação para que, ao longo dos próximos anos, 
o valor dos benefícios caísse abaixo do salário mínimo. Essa proposta não foi aceita 

pelo relator. Também não foi aceita a proposta de elevar de 65 para 70 anos a idade 
mínima para requerer aposentadoria por velhice.  

 
O relator decidiu elevar a idade de 65 anos para 68 anos a partir de janeiro de 2020, 
em um ano a cada dois anos. Houve perdas também na área rural, com o relator 

definindo idades diferenciadas para homens e mulheres da agricultura familiar.  
 

Mas o governo considera que a mudança na regra de contribuição, que passa a ser 
individualizada, permitirá combate mais eficiente às fraudes registradas na área rural. 
Além disso, os demais trabalhadores do campo, que hoje têm aposentadoria especial, 

terão a idade equiparada a dos urbanos.  
 

Mendonça Filho: governo vai jogar todas as forças para aprovar a Previdência 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse nesta segunda-feira, 24, que a reforma 
da Previdência é fundamental e que o governo “vai jogar todas as forças para aprová-

la”. Mendonça, que foi presidente do DEM e tem mandato de deputado, será um dos 
ministros a serem exonerados para votar pela reforma. A decisão foi tomada pelo 

presidente Michel Temer em reunião ministerial nesta tarde.  
 
Mendonça disse ainda acreditar que muitos partidos devem aprovar fechamento de 

questão a favor da reforma e que está empenhado para que o DEM caminhe nessa 
direção.  

 
“Estamos empenhados para que a gente tenha, se possível, a totalidade do 
Democratas apoiando”, afirmou, ressaltando que a questão estará em discussão na 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mendonca-filho-governo-vai-jogar-todas-as-forcas-para-aprovar-a-previdencia/


Executiva nacional do partido. O ministro disse ainda que o DEM foi unânime na 
votação da urgência da reforma trabalhista e que acredita que isso deve “se repetir”.  
Pouco antes de o PSB anunciar o fechamento de questão, porém, contra a reforma, 

Mendonça afirmou ainda que acredita que muito partidos deverão adotar esse princípio 
de votar em bloco. “A maioria esmagadora do Parlamento deve aprovar a reforma da 

Previdência, porque é ela é vital para que o Brasil se recupere”, afirmou.  
 

Calendário  
Mendonça evitou cravar uma data para que a reforma da Previdência seja apreciada 
no Congresso. Depois de seguidos atrasos no cronograma, Mendonça disse que não 

cabe ao executivo fixar datas. “O governo obviamente vai analisar o melhor 
momento”, disse, destacando que a decisão cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ).  
 
Em função da forte resistência no Congresso ao texto da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da reforma da Previdência, Maia já admitiu que pode adiar a 
votação inicialmente prevista para o dia 8 de maio. “Se possível vamos votar a matéria 

no dia 8 de maio, se não for possível, a partir do dia 15”, disse ele na sexta-feira em 
Foz do Iguaçu, onde participa do 16º Fórum Empresarial organizado pelo Grupo de 
Líderes Empresariais (Lide).  

 
Esforço  

Na reunião com os ministros políticos, o presidente Michel Temer reiterou que os 
projetos de reforma tanto da Previdência quanto a trabalhista são de interesse do 
governo como um todo, e por isso mesmo, todos têm de se dedicar de corpo e alma 

à sua aprovação.  
 

A decisão de que todos os ministros políticos deixem sem cargo, às vésperas da 
reforma da Previdência, por 24 ou 48 horas, tem por objetivo deixar claro que esta 
não é uma decisão de um ou outro titular de pasta voltar para Câmara para votar, por 

causa de um problema local. Mas que esta é uma decisão de governo porque o projeto 
é de interesse de todos e todos têm de se mobilizar igualmente.  

 
Paralelamente, o presidente Temer pediu a todos que façam os seus mapas de votação 
para ajudar o governo a mapear a previsão de votação. O mapa pode incluir, inclusive, 

áreas de influência do ministro que, às vezes ultrapassa o seu partido. Este é o caso, 
por exemplo, de Sarney Filho, que, no Maranhão, tem ascendência sobre outras 

legendas que não são a que ele representa.  
 
Para ajudar na presença em Brasília, Temer está pensando em adiar a visita que faria 

na quinta-feira ao porto de Suape, em Pernambuco. O presidente convocou para esta 
terça-feira, 25, um reunião-almoço com os governadores. No encontro, além de 

discussão de situação dos Estados, Temer vai pedir ajuda a eles com suas bancadas 
na Câmara e no Senado para aprovação das duas reformas. 

 

Líder do governo prevê aumento de votos favoráveis à reforma da 

Previdência 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), previu nesta segunda-feira, 
24, que o número de votos favoráveis à reforma da Previdência deve aumentar nesta 
semana, após deputados lerem o parecer apresentado na semana passada pelo relator 

da proposta, Arthur Maia (PPS-BA), e verificarem que as mudanças no texto 
negociadas com a base aliada constam no relatório.  

 
“Esta semana os parlamentares vão tomar conhecimento do texto efetivamente, que 
foi lido na véspera do feriado, à noite. E, a partir de hoje (24) e a amanhã (25), todos 

terão acesso, com tempo para estudar esse texto e confirmar exatamente que aquilo 
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que foi negociado está constando no texto. E, portanto, haverá uma adesão, não tenho 
dúvida nenhuma, da base, para que possamos votar”, afirmou Ribeiro, em entrevista 
na Câmara.  

 
O líder reforçou discurso do governo de que não há mais espaço para concessões na 

reforma. “Até porque esse texto foi um texto construído com a base”, disse. Segundo 
ele, o parecer representa o “pensamento majoritário” da base. “E eu diria que houve 

vários avanços e, a partir desses avanços, se possibilitou agora a votação da (reforma 
da) Previdência”, acrescentou Ribeiro. 
 

Reforma da Previdência pode sofrer mais mudanças no Senado, diz Anastasia 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) disse nesta segunda-feira, 24, que a proposta 
de reforma da Previdência poderá sofrer mais mudanças no Senado, mas considerou 

que o “grosso” das alterações na matéria já foi atendido pelo governo.  
 

“É claro que o governo tem feito movimentos na tentativa de tentar arredondar a 
proposta já na Câmara, com sugestões que eventualmente venham do Senado. Mas 
que nós teremos emendas no Senado a um projeto como esse, acho que isso é mais 

do que natural dentro do processo legislativo. Agora, se as emendas serão ou não 
aprovadas, são outros quinhentos”, assinalou o tucano, após participar do fórum 

Espanha-Brasil na zona sul da capital paulista.  
 
Anastasia evitou responder se será possível votar as mudanças nas regras da 

aposentadoria ainda no primeiro semestre, como deseja o governo. “Sou muito 
conservador em prognósticos. Então, não posso antecipar qual é o prazo”, comentou.  

 
Questionado se mudanças feitas pelos senadores, o que faria a reforma voltar à 
Câmara, não atrapalhariam o plano do Planalto, o tucano respondeu que o Senado, 

como casa revisora do Congresso, não pode ficar refém disso. Também destacou que 
papel do Senado seria “apequenado” caso seus membros não pudessem apresentar 

emendas ao texto.  
 
“O governo acena com a notícia de que votará no primeiro semestre, mas isso depende 

de que dia virá ao Senado. É claro que os senadores terão também suas propostas” 
afirmou Anastasia. “Em matérias mais polêmicas, a tendência é que as duas casas se 

manifestem”, acrescentou.  
 
O senador disse ainda que seu partido apoia a reforma da Previdência, mas ponderou 

que “algum detalhe” do texto poderá ser alvo de sugestões. Apesar disso, ele salientou 
que, após as mudanças negociadas na Câmara, há convergência “bem maior” em torno 

da proposta do que havia anteriormente. 
 

Senador do PSDB diz que reforma da Previdência pode sofrer 'ajustes finos' 

25/04/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) afirmou nesta segunda-feira (24) em São 
Paulo, que o texto da reforma da Previdência ainda pode sofrer ajustes finos e que é 

difícil prever se algum senador ainda apresentará sugestões.  
 
Ao ser questionado sobre qual é o nível de apoio a esse texto, no ponto em que ele 

está agora, Anastasia ressalvou que estava viajando a Lisboa na semana passada, e, 
portanto, longe dos debates, mas que seu partido apoia a reforma.  

 
"Agora, o texto final, fino, bem articulado, a tendência é apoio, mas pode haver algum 
detalhe, um aspecto específico que eventualmente possa sofrer alguma sugestão. A 
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notícia que eu tive, e eu estive ausente na semana passada, é que houve uma 
convergência bem maior do que havia anteriormente, o que facilita."  
 

Ele disse que não consegue fazer previsão de como seu partido vai votar.  
 

"Eu não posso ter nem ideia de deputado. Mal falo do Senado. E o meu voto, só."  
 

O senador reiterou que o PSDB defendia alguns temas que já foram acolhidos pelo 
governo, como a transição e a idade da mulher.  
 

"São temas que já foram discutidos. O grosso da discussão já foi atendido pelo governo 
e pelas lideranças do governo na Câmara. Agora, volto a dizer, é impossível a qualquer 

parlamentar do Senado antever qual vai ser o texto final da Câmara e se o Senado 
não vai apresentar alguma sugestão.  
 

Segundo ele, "ainda vai dar muito trabalho até o final do semestre".  
 

UE diz que negociações com Mercosul serão intensificadas no 2º semestre 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, disse nesta segunda-feira, 
24, que as negociações visando ao acordo de livre comércio entre o bloco europeu e 

o Mercosul vão se intensificar no segundo semestre. A intenção das partes é chegar a 
um acordo político em dezembro.  
 

Após a reunião realizada no mês passado em Buenos Aires, novas rodadas de 
negociação estão marcadas para julho, em Bruxelas, e outubro – em local ainda a ser 

definido no Brasil ou novamente na capital argentina – e, por fim, em dezembro, 
quando se espera um acordo.  
 

Depois disso, os blocos vão trabalhar mais um ano na redação final e na ratificação do 
acordo de livre comércio. Se tudo sair dentro do cronograma, Cravinho disse que o 

acordo entrará em vigor no início de 2019.  
 
“Esse ritmo parece ser viável”, disse o embaixador, após participar do fórum Espanha-

Brasil, realizado na zona sul da capital paulista por ocasião da visita do primeiro-
ministro espanhol, Mariano Rajoy, ao Brasil.  

 
Segundo Cravinho, as partes devem “desamarrar” nas rodadas finais de negociação 
os temas mais difíceis, o que inclui a abertura do mercado europeu aos produtos 

agrícolas sul-americanos.  
 

“Nós sabemos que terá de haver concessões razoáveis de cada um dos lados para 
haver entendimento”, disse o embaixador, acrescentando, porém, que vê vontade 

política das duas partes em se chegar a um consenso.  
 
As eleições na Alemanha, marcadas para setembro, não devem ser um obstáculo, na 

opinião do embaixador. Segundo ele, as negociações com o Mercosul não têm sido um 
assunto polêmico para os alemães.  

 
Da mesma forma, Cravinho diz que, embora consuma grande parte dos trabalhos dos 
negociadores europeus, o Brexit, como ficou conhecida a saída do Reino Unido da 

União Europeia, não atrapalha porque os técnicos envolvidos na negociação do acordo 
com o Mercosul são outros.  

 
“As pessoas que fazem esse trabalho não têm nada a ver com as que fazem o trabalho 
do Brexit”, diz. 
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FGC: o pior da crise já passou para o sistema financeiro 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A nova lei de resolução bancária, em estudo pelo Banco Central e pelo Ministério da 
Fazenda, deve ser enviada ainda este ano ao Congresso, de acordo com o diretor 

executivo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), André Loes. “Mantemos a nossa 
expectativa. O projeto de lei deve ser encaminhado ainda este ano, mas o trâmite e 

votação dependem da agenda do governo, da agenda política”, disse ele, a jornalistas, 
durante evento, nesta tarde.  
 

De acordo com Loes, o governo tem demonstrado interesse em avançar com a nova 
resolução bancária. O Brasil assumiu compromisso com o G-20 e o Conselho de 

Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) em aprovar até 2015 uma nova 
legislação para salvar e liquidar bancos em dificuldade.  
 

O diretor executivo do FGC disse ainda que o pior da crise já passou para o sistema 
financeiro, inclusive, para os bancos de médio porte, com diversos pedidos de 

recuperação judicial e que a melhora da economia será “muito lenta”, uma vez que 
está em curso, pela primeira vez, um processo de desalavancagem. Segundo ele, os 
bancos médios têm mais garantias atreladas aos empréstimos e se protegeram na 

crise com a execução das mesmas ainda que não seja esse o melhor caminho.  
 

Questionado sobre a Operação Conclave, deflagrada pela Polícia Federal, na semana 
passada, e que apura a venda de ações do Banco Pan (ex-Panamericano) para a Caixa 
Econômica Federal, Loes afirmou que o FGC segue à disposição das autoridades. A 

sede da entidade, em São Paulo, foi um dos locais que tiveram busca e apreensão.  
 

As emissões de Depósitos a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de 
Crédito (DPGE) II devem continuar em baixo volume ao longo deste ano diante da 
demanda fraca por crédito, segundo Loes. 

 
“Falta garantia colateral por conta do crédito que está em baixa. Por isso devemos 

continuar com poucas emissões”, disse ele, a jornalistas, durante fórum dos fundos 
garantidores de crédito, que acontece entre esta segunda–feira, 24, e quarta-feira, 
26, em São Paulo.  

 
Já as emissões do DPGE I, que podiam ser feitas até o final do ano passado, migraram, 

no caso de bancos médios, para CDBs. No ano passado, o volume desses papéis, 
conforme balanço do FGC, diminuiu quase 37% ante o ano anterior, totalizando R$ 
7,830 bilhões.  

 
Já o DPGE II, que diferente do anterior conta com aval do FGC de até R$ 20 milhões 

por CNPJ, totalizou R$ 1,503 bilhão, queda de mais de 38%, na mesma base de 
comparação. Ao final de 2013, lembrou Loes, o saldo de DPGEs girava em torno de R$ 

27 bilhões. 
 

Etanol cai em 18 Estados e no DF, sobe em 7 e não se altera em Rondônia 

25/04/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 18 Estados e no 
Distrito Federal, subiram em sete outros e ficaram estáveis em Rondônia na semana 
encerrada no sábado, 22.  

 
Na semana anterior, os preços haviam subido em nove Estados e no Distrito Federal, 

caído em 16 Estados e não se alterado no Amapá. No período de um mês, as cotações 
do produto acumulam alta em cinco Estados e queda em 21 e no Distrito Federal. Os 
dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
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Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 1,13% na 
semana, para R$ 2,429 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 5,27%. Na 
semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Minas Gerais e no Distrito 

Federal (1,55%), enquanto o maior recuo ocorreu em Goiás (4,12%). A maior alta 
mensal, de 1,25%, foi em Alagoas e a maior queda foi em São Paulo (5,27%).  

 
No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,99 o litro, em São Paulo, 

e o máximo foi de R$ 4,299 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço 
foi de R$ 2,429 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado no Amapá, 
de R$ 3,87 o litro.  

 
Os preços do etanol hidratado continuam competitivos ante os da gasolina apenas em 

Mato Grosso pela terceira semana consecutiva, de acordo com dados da ANP 
referentes à semana encerrada em 22 de abril. Nos demais e no Distrito Federal a 
gasolina ainda é mais vantajosa.  

 
Em Mato Grosso, o etanol equivale a 69,20% do valor cobrado pela gasolina – a relação 

é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%. Em São Paulo, onde o 
etanol equivale a 70,30% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a 
R$ 2,429 por litro na semana passada. A gasolina, em R$ 3,455 por litro. 

 

Demanda interna retoma contribuição positiva para o PIB 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
Alessandra Ribeiro: com efeito defasado da queda dos juros, atividade econômica deve 

ganhar tração ao longo do ano Depois de derrubar o PIB em 2015 e 2016, a demanda 
doméstica deverá dar uma pequena contribuição positiva para a atividade neste ano, 

ajudando a economia a registrar algum crescimento, na casa de 0,5%.  
 
Para 2017, com a expectativa de queda expressiva dos juros, as perspectivas são 

melhores - ou menos piores - para o consumo das famílias e o investimento, que 
tiveram desempenho horroroso nos últimos dois anos. No caso do setor externo, a 

expectativa de alguns analistas é de uma colaboração positiva bastante modesta para 
o crescimento, após dois anos em que a diferença entre exportações e importações 
impediu tombos ainda maiores do PIB.  

 
Nas contas da Tendências Consultoria Integrada, o PIB deve crescer 0,3% neste ano, 

do qual 0,2 ponto percentual deve vir da demanda doméstica, o conjunto formado 
pelo consumo das famílias, o consumo do governo, o investimento e a variação de 
estoques.  

 
O restante, 0,1 ponto, virá do setor externo, segundo a sócia e responsável pela área 

de macroeconomia da Tendências, Alessandra Ribeiro. Em 2016, o PIB caiu 3,6%, 
resultado da combinação de uma colaboração negativa da demanda doméstica de 5,3 

pontos percentuais, contrabalançada em parte pela contribuição positiva de 1,7 ponto 
do setor externo.  
 

No ano passado, o consumo das famílias caiu 4,2%, enquanto o investimento recuou 
10,2%. Endividadas, famílias e empresas adiaram gastos de consumo e investimento, 

num cenário marcado por desemprego crescente, elevada ociosidade e juros altos. 
Alessandra diz que a atividade deverá ganhar "tração ao longo do ano", à medida que 
a queda dos juros for produzindo impacto sobre a economia.  

 
Para a Tendências, o investimento é que vai puxar a demanda doméstica neste ano, 

devendo crescer 2%, depois de cair 13,9% em 2015 e 10,2% em 2016. A elevada 
capacidade ociosa deve impedir uma alta mais forte, mas Alessandra acredita que 
haverá uma retomada de projetos paralisados, além de uma reposição mínima de 

máquinas por causa da depreciação. Isso indica um cenário mais favorável para bens 
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de capital. "Já a construção civil só deve melhorar em 2018", afirma ela. É justamente 
a avaliação de que o setor de construção continuará a sofrer que faz o economista 
Julio Mereb, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas 

(FGV) a apostar numa nova queda do investimento em 2017, de 0,9%. Ele lembra que 
o segmento tem o maior peso na formação bruta de capital fixo (medida do que se 

investe em máquinas e equipamentos, construção e pesquisa).  
 

"O setor de construção sofreu uma desorganização, e vai levar algum tempo para 
retomar", afirma ele, citando as incertezas causadas pela Operação Lava-Jato e as 
próprias circunstâncias da economia, marcada por grande ociosidade. Já a indústria 

de máquinas e equipamentos deve reagir com mais força no segundo semestre. 
 

A economista-chefe da Rosenberg Associados, Thais Marzola Zara, tem uma projeção 
para o investimento parecida com a da Tendências, estimando alta de 1,9% para a 
formação bruta de capital fixo neste ano. Ela diz que o aumento, modesto, deve 

ocorrer após três anos de queda, acreditando que o bom momento da agropecuária 
deve se traduzir em maior demanda por bens de capital agrícolas, por exemplo. O 

consumo das famílias deve deixar para trás o período de fortes quedas registradas em 
2015 e em 2016, na casa de 4% em cada um desses dois anos.  
 

Alessandra, porém, ainda espera um pequeno recuo em 2017, de 0,3%. O principal 
problema é o desempenho do mercado do trabalho. Ela projeta uma taxa média de 

desemprego neste ano de 13,1%, acima da média de 11,5% registrada no ano 
passado. Isso deve ser atenuado em parte pela recuperação da confiança e pela reação 
do modesta do crédito, avalia a Tendências. Thais é mais otimista em relação às 

perspectivas para o consumo das famílias.  
 

Ela projeta alta de 0,9% em 2017, apostando num segundo semestre melhor. O efeito 
da queda dos juros deve ser mais evidente, e o crédito também tende a começar a 
retomar com mais força para as famílias, diz a economista. O consumo do governo, 

por sua vez, deve encolher mais um pouco em 2017, na visão de Alessandra e de 
Thais. Num cenário de ajuste fiscal, esse componente do PIB vai ter retração de 0,3% 

neste ano, preveem Tendências e Rosenberg.  
 
O setor externo terá uma contribuição bem modesta para o PIB neste ano, mas ainda 

deve ficar no terreno positivo, segundo a Tendências. Em 2015 e 2016, a colaboração 
foi bastante importante, mas especialmente por causa do tombo das importações, que 

mergulharam devido à recessão.  
 
Em 2016, ela foi positiva em 1,7 ponto percentual, um ano em que as vendas externas 

subiram 1,9%, mas as compras tiveram queda de 10,3%. Alessandra estima que as 
exportações vão aumentar 3,5% neste ano, graças às perspectivas mais favoráveis 

para a economia global e também por ver um câmbio um pouco mais desvalorizado 
ao longo do ano - ela estima que a moeda americana terminará o ano em R$ 3,35.  

 
Para as importações, Alessandra aposta num crescimento de 2,5%, refletindo as 
melhores perspectivas para a demanda doméstica, o que vai alimentar em alguma 

medida o apetite por produtos importados. Com isso, o setor externo deve colaborar 
com 0,1 ponto para o crescimento do PIB de 0,3% estimado por ela em 2017. As 

estimativas de Mereb para o setor externo divergem das de Alessandra.  
 
"As importações estão vindo melhores do que imaginávamos há alguns meses atrás, 

e parecem ter se descolado da dinâmica do investimento", diz ele. Mereb prevê 
aumento de 7,9% das importações e de 0,6% das exportações. Com isso, o setor 

externo teria uma contribuição negativa de 0,9 ponto percentual para o PIB neste ano. 
O grupo formado por consumo das famílias, consumo do governo e investimento deve 
entrar com 0,2 ponto percentual e a variação de estoques, com 1,1 ponto, projeta 

Mereb.  



Leilão de linhas da Aneel contrata R$ 12,7 bilhões em investimentos 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

O leilão de transmissão realizado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) contratou R$ 12,7 bilhões do total de R$ 13,16 bilhões ofertados - 

uma fatia de 96,5%. Dos 35 lotes, apenas quatro não tiveram interessados. A disputa 
foi marcada por grande competição nos lotes, que chegaram a ter mais de dez 

interessados e deságios expressivos.  
 
Apenas três lotes receberam oferta única. As instalações terão prazos de 36 a 60 

meses para entrarem em operação comercial. Competição O leilão foi marcado pela 
grande competição, destacou Romeu Rufino, diretor-geral da Aneel. "O desafio é fazer 

as leituras corretas. Nesse leilão mesmo, fizemos aperfeiçoamentos em relação ao de 
outubro. Acho que o resultado de hoje comprova que estamos no caminho certo", 
disse Rufino.  

 
Em relação à liminar que pediu uma mudança no pagamento das indenizações 

bilionárias por ativos de transmissão antigos que não foram amortizados, Rufino disse 
que é algo pontual. Uma ação movida pela Abrace, associação que representa grandes 
consumidores de energia, questiona o pagamento dos R$ 62 bilhões em indenizações 

por meio da tarifa de energia.  
 

A ação conseguiu uma liminar, mas se referindo apenas aos juros remuneratórios das 
indenizações. "É algo muito pequeno que não coloca em risco a solução encaminhada 
[das indenizações]", disse Rufino. Ele destacou ainda uma grande preocupação sobre 

a judicialização no setor.  
 

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que esse foi o segundo 
leilão bem-sucedido da atual administração. Ele destacou os investimentos 
contratados de R$ 12,7 bilhões. Em termos de geração de empregos, são mais de 26 

mil vagas diretas, calculou o ministro.  
 

"A economia vai se recuperar mais fortemente no setor de Minas e Energia" disse 
Coelho. Havia o desafio após o bem-sucedido leilão passado, segundo ele, e o governo 
vai "trabalhar para gerar ainda mais disputa". Confira os lotes ofertados: Lote 1 - 

linhas no Paraná - O consórcio Columbia, composto pelas transmissoras Taesa e Cteep, 
venceu a disputa pelo Lote 1. O vencedor ofereceu uma receita anual permitida (RAP) 

de R$ 267,316 milhões, deságio de 33,24% em relação ao valor máximo estabelecido 
pelo regulador, de R$ 400,462 milhões.  
 

Lote 2 - linhas no Paraná - O consórcio Cesbe-Fasttel ficou com o Lote 2 ao oferecer 
uma receita anual permitida (RAP) de R$ 28,058 milhões, deságio de 12,5% em 

relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 32,067 milhões. Foi a 
única oferta. Lote 3 - linhas em Goiás (Jataí a Rio Verde) - A Energisa venceu a disputa 

pelo Lote 3, com oferta de receita anual permitida (RAP) de R$ 36,7 milhões, deságio 
de 37,6% em relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 58,8 
milhões.  

 
Houve ainda outras oito ofertas. Lote 4 - linhas entre Mato Grosso do Sul e São Paulo 

- A Elektro Holding venceu a disputa pelo Lote 4 ao oferecer deságio de 34,64% em 
relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 100,238 milhões. Lote 5 
- linhas entre São Paulo e Paraná –  

 
A empresa Cteep venceu a disputa pelo Lote 5, propondo receita anual permitida (RAP) 

de R$ 18,37 milhões, deságio de 32,2%. Lote 6 - subestação em Araraquara (SP) - A 
Cteep também ficou com o Lote 6 ao propor receita anual permitida (RAP) de R$ 
46,183 milhões, deságio de 44,51% em relação ao valor máximo estabelecido pelo 

regulador, de R$ 83,235 milhões. Lote 7 - linhas no Maranhão - A EDP Energias do 
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Brasil levou o Lote 7 ao oferecer deságio de 36,5% em relação ao valor máximo 
estabelecido pelo regulador, de R$ 104,357 milhões. Houve também outras três 
ofertas. Lote 8 - subestação em Resende (RJ)  

 
A Arteon Z Energia e Participações venceu a disputa pelo Lote 8 com deságio de 37,5% 

em relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 14,9 milhões. No total, 
o lote recebeu 15 lances, incluindo o da vencedora. Lote 9 - linhas no Rio Grande do 

Norte (Currais Novos e Lagoa Nova) - RC Administração e Participações saiu vitoriosa 
ao propor receita anual permitida (RAP) de R$ 11,47 milhões, deságio de 31,75%.  
 

Lote 10 - linhas no Rio Grande do Sul - Empresa indiana Sterlite Power Grid Ventures 
ofereceu deságio de 58,86% em relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, 

de R$ 83,9 milhões, e levou o lote. Lote 11 - linhas no Maranhão - EDP Energias do 
Brasil venceu a disputa pelo Lote 11 com deságio de 4,91% ante o valor máximo de 
R$ 31,759 milhões.  

 
Lote 12 - linhas entre Maranhão e Tocantins - não houve interessados. Lote 13 - linhas 

entre Alagoas, Bahia, Sergipe e Pernambuco - Vencedor foi o consórcio Renascença, 
formado por dois fundos da gestora Vinci e pela empresa CMN Solutions, com deságio 
de 18,5% em relação ao valor máximo de R$ 54,565 milhões.  

 
Lote 14 - linhas entre Alagoas e Sergipe - Sem deságio, vencedor foi o consórcio LT 

Norte, formado por FM Rodrigues & Cia e pela Hersa Engenharia e Serviços, o único a 
fazer proposta. Lote 15 - linhas em Pernambuco - Sterlite Power Grid Ventures propôs 
deságio de 25,87% ante valor máximo de R$ 33,185 milhões e venceu disputa, que 

teve outras três ofertas.  
 

Lote 16 - linhas entre Piauí e Maranhão - não houve interessados. Lote 17 - linhas no 
Rio Grande do Sul - não houve interessados. Lote 18 - linhas entre Minas Gerais e São 
Paulo - Ao propor deságio de 47,49% perante o valor máximo de R$ 390,842 milhões, 

a EDP acabou vencedora nessa disputa, que contou ainda com três outras propostas.  
 

Lote 19 - linhas entre São Paulo e Rio de Janeiro - Consórcio Olympus II, composto 
pela Alupar e pela Apollo 12 Participações, foi vitorioso ao oferecer deságio de 48% 
em relação ao valor máximo de R$ 190,595 milhões. Lote 20 - subestação em Atibaia 

(SP) 
 

A Elektro Holding levou o Lote 20 com deságio de 52,93% em relação ao valor máximo 
estabelecido pelo regulador, de R$ 28,216 milhões. Além da proposta vencedora, 
houve outras sete. Lote 21 - linhas em Santa Catarina - O consórcio Aliança, formado 

por EDP Energias do Brasil e Celesc, fez uma oferta com deságio de 34,99% pelo Lote 
21, vencendo a disputa, que foi para o lance viva-voz. Lote 22 - subestação em 

Biguaçu (SC) 
 

A Elektro saiu vencedora na disputa pelo lote 22 ao oferecer deságio de 46,17% ante 
o valor máximo de R$ 24,252 milhões. Houve outras oito ofertas. Lote 23 - linhas na 
Paraíba 

 
A RC Administração e Participações ofereceu deságio de 29% ante o valor máximo de 

R$ 27,450 milhões e arrematou o Lote 23. Lote 24 - linhas em São Paulo - Não houve 
interessados. Lote 25 - subestação em Bauru (SP) - A Cteep propôs deságio de 57,55% 
ante montante máximo de R$ 25,279 milhões e levou o Lote 25, que foi para o lance 

viva-voz.  
 

Lote 26 - linhas no Pará - A Energisa venceu a disputa com deságio de 29,57% ante 
o valor máximo estabelecido de R$ 65,776 milhões. Lote 27 - subestação em Sobral 
(CE) - A Elektro Holding ofereceu deságio de 48,93% e conseguiu bater as demais 

ofertas pelo Lote 27. No total, foram dez propostas. Lote 28 - subestações em Caxias 



(MA), São João dos Patos e Teresina (PI) - Com deságio de 37,29% em relação ao 
valor máximo de R$ 25,860 milhões, a Arteon Z Energia levou o Lote 28. Lote 29 - 
linhas em São Paulo  

 
A Cteep ofereceu deságio de 52,69% e saiu vitoriosa. Lote 30 - linhas de transmissão 

entre os Estados do Piauí, Pernambuco e Ceará - RC Administração e Participações 
ofereceu receita anual permitida (RAP) de R$ 63,9 milhões, deságio de 32,07% em 

relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 94,070 milhões.  
 
Lote 31 - linhas no Pará - A Equatorial Energia ofereceu uma receita anual permitida 

(RAP) de R$ 126,080 milhões, deságio de 9,5% em relação ao valor máximo 
estabelecido pelo regulador, de R$ 139,315 milhões. Foi a única proposta apresentada. 

Lote 32 - Linhas em Roraima - A Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia 
ofereceu uma receita anual permitida (RAP) de R$ 72,446 milhões, deságio de 22,20% 
em relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 93,119 milhões.  

 
Lote 33 - linhas no Pará - Consórcio Pará, composto por Malv Empreendimentos e 

Participações, Primus Incorporação e Construção e Disbenop - Distribuidora de Bebidas 
ofereceu receita anual permitida (RAP) de R$ 20,5 milhões, deságio de 16,14% em 
relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 24,446 milhões  

 
Lote 34 - linhas no Pará - A Omnium Energy ofereceu uma receita anual permitida 

(RAP) de R$ 5,786 milhões, deságio de 40,5% em relação ao valor máximo 
estabelecido pelo regulador, de R$ 9,724 milhões. Lote 35 - linhas no Pará - O 
consórcio formado por Brasil Digital Telecomunicações, BREnergias Renováveis e Lig 

Global Service ofereceu uma receita anual permitida (RAP) de R$ 18,070 milhões, 
deságio de 30,42% em relação ao valor máximo estabelecido pelo regulador, de R$ 

25,972 milhões. Repescagem  
 
Os lotes 12, 16, 17 e 24 não receberam propostas na repescagem do leilão de 

transmissão realizado nesta segunda-feira. Além propostas válidas ao longo do leilão, 
esses lotes voltaram a ser oferecidos após o fim do certame, mas continuaram sem 

investidores interessados. Segundo semestre A Aneel já está preparando o próximo 
leilão de transmissão.  
 

A previsão inicial é de R$ 4,4 bilhões em investimentos em linhas de transmissão a 
serem leiloados no segundo semestre deste ano, conforme dados fornecidos pelo 

diretor da agência André Pepitone. "O próximo leilão começa hoje", disse o diretor 
Reive Barros. Segundo ele, os quatro lotes que hoje ficaram sem propostas devem ser 
levados de volta ao mercado na próxima disputa.  

 
No caso do lote 24, por exemplo, a agência acredita que os investidores podem ter 

sido afugentados pelo custo fundiário alto e pelo nível de exigência de licenciamento 
ambiental. Além disso, a agência trabalha com a expectativa de que os projetos sob 

responsabilidade da espanhola Abengoa sejam relicitados ainda este ano, com 
estimativa de investimentos de R$ 8,3 bilhões.  
 

A empresa está em recuperação judicial e o cenário da agência prevê a caducidade 
das concessões e posterior revisão das condições para que os lotes sejam levados a 

leilão.  
 
Para isso, a Aneel precisa conseguir derrubar na Justiça uma liminar que concedeu à 

empresa o direito de ter realizado um leilão dentro da recuperação judicial, com 
revisão das condições dos contratos, sem a caducidade.  

 
 
 

 



Empresa tradicional busca fusão com pequena tecnológica para inovação 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias  
 

Número de fusões e aquisições cresceu 6,22% no primeiro trimestre de 2017, 
ante igual período do ano passado, impulsionado pelo interesse de 

compradores estrangeiros e fundos de equity  

 

 
  

Diante do risco e do alto custo de desenvolvimento de ferramentas e soluções, as 
companhias tradicionais devem partir neste ano para a compra de pequenas empresas 
tecnológicas com o intuito de inovar e voltar a crescer em um mundo competitivo e 

conectado.  
 

Essa é a tendência que tem guiado investidores estrangeiros estratégicos e fundos de 
private equity e venture capital em aquisições e fusões de empresas brasileiras neste 

primeiro quadrimestre.  
 
"Os setores de tecnologia e de serviços financeiros permanecem como os principais 

alvos para transações no Brasil e em todo o mundo", diz o diretor de business 
inteligence (BI) da Transactional Track Record (TTR) no Brasil, Wagner Marques 

Rodrigues.  
 
Segundo o relatório da TTR em parceria com a LexisNexis, o número de fusões e 

aquisições cresceu 6,22% para 256 operações com volumes revelados no primeiro 
trimestre de 2017, ante igual período do ano passado.  

 
Desse total, os setores mais ativos até março foram: o de serviços financeiros (40), 
internet (31) e tecnologia (30). "Mesmo com potencial em volume financeiro por causa 

do programa de concessões e privatizações do governo, o setor de infraestrutura 
nunca esteve no topo em número de transações", comentou o diretor.  

 
Na avaliação do fundador e CEO da consultoria de modelos de negócios on line Kogut 
eBusiness, Marcio Kogut, a movimentação em fusões e aquisições no setor de 

tecnologia e internet está muito mais forte em 2017, na comparação com o ano 
passado.  

 
"Os investidores e as empresas tradicionais perceberam que a tecnologia será 
fundamental para os negócios continuarem existindo. Como desenvolver tecnologia é 

arriscado e caro há procura por start-ups e pequenas tecnológicas com soluções 
prontas para o mercado", aponta. Ele completou que fundos internacionais de private 

equity e de venture capital estão cada vez mais presentes no Brasil. "No mundo inteiro 
é a tecnologia que está comandando os negócios", comentou Kogut sobre o interesse 
dos investidores estrangeiros.  

 
De acordo com os dados da TTR, o segmento de venture capital registrou 18 

transações no setor de internet, 15 na área de tecnologia, seis em distribuição e varejo 
e três em serviços de consultoria, auditoria e engenharia no primeiro trimestre. Entre 
os fundos que lideraram essas transações estavam os brasileiros Bossa Nova 
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Investimentos (8) e Monashees Capital (5), e os americanos Qualcomm Ventures (2), 
Rise Capital (1) e Lumia Capital (1).  
 

No segmento de private equity que reúne transações com volumes financeiros maiores 
para aportes em negócios consolidados, a participação de estrangeiros também foi 

significativa: o britânico Advent International (2), o Canada Pension Plan (2), e os 
americanos Southern Cross Group (1), HIG Capital (1), American Private Equity (1) e 

Blackstone (1). Os fundos brasileiros Leblon Equities (1) e Gávea Investimentos (1) 
também adquiriram participações nesse exercício de 2017.  
 

Saldão de endividadas  
No mercado de M&A, mantém-se a expectativa da concretização de transações que 

envolvam a aquisição de empresas em dificuldades financeiras. "Parou de piorar, mas 
isso não significa que as empresas em dificuldades encontrem fôlego [crédito ou caixa] 
para atravessar esse momento. 

 
Nos casos onde o endividamento passou do ponto, os empresários vão considerar a 

venda de parte do capital social, ou quando não, o controle inteiro", aponta o consultor 
de recuperação de empresas, Artur Lopes. Na mesma linha, Wagner Rodrigues, da 
TTR, relata que muitas empresas em dificuldades vão colocar subsidiárias à venda 

para fazer caixa. "O interesse estrangeiro permanece." 
 

MAN fecha 1ºtri perto da meta de exportação 

25/04/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

A montadora já está próxima de atingir a meta de 30% da produção destinada 
às vendas ao exterior. Historicamente, os embarques equivalem a 15% do 

volume da planta no Rio de Janeiro  

 
 
A MAN Latin America, fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, trabalha para 
elevar as exportações. Com as negociações do primeiro trimestre, a montadora já está 

muito perto de atingir a meta de 30% da produção destinada às vendas ao exterior. 
"Historicamente, as exportações representavam 15% do volume produzido em 

Resende (RJ). Mas com a nossa política de internacionalização, temos aumentado 
consideravelmente os embarques", afirmou ao DCI o presidente da MAN, Roberto 

Cortes. 
 
Recentemente, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), Antonio Megale, comentou que as montadoras deixaram as 
exportações de lado no auge das vendas domésticas, em meados de 2012. "Espero 

que tenhamos aprendido que não podemos desprezar o mercado externo como 
fizemos no passado, quando o Brasil estava demandando muito", disse o dirigente em 
balanço mensal da entidade. 

 
Conforme a Anfavea, o recorde de exportações do setor ocorreu em 2005, quando os 

embarques atingiram quase um milhão de unidades. Para 2017, entidade projeta 558 
mil unidades exportadas, alta de 7% sobre o ano passado. No segmento de caminhões 
e ônibus, a previsão é de crescimento de 10%, para 34,4 mil veículos. 

Perenidade 
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Cortes garante que a montadora nunca deixou de olhar para o mercado externo. 
"Como política, sempre preservamos as exportações. Mas com o boom que o Brasil 
viveu há alguns anos, naturalmente tivemos que nos concentrar mais no mercado 

doméstico." 
 

A Argentina é hoje o principal destino da MAN. "Estamos exportando quase 3 mil 
unidades para o país", pontua. Contudo, a companhia tem vendido também para 

outros países como Chile e Peru. "Realizamos nossa maior venda do ano no mês 
passado. Fechamos a exportação de 304 produtos para o México", conta ele. 
 

O negócio envolveu a Heineken e um grande transportador. "No nosso segmento, as 
negociações demoram muito e, no caso dessa venda, levou seis meses", revela. 

 
Cortes explica que a exportação de caminhões e ônibus tem uma particularidade que 
os veículos leves não têm.  

 
Para o médio prazo, os planos da MAN incluem exportar para mercados com 

características semelhantes ao do Brasil.  
 
"Um dos nossos focos é o Oriente Médio, por exemplo. Eventualmente o Irã", revela o 

presidente da montadora.  
 

Licitações para caminhões e ônibus já somam R$ 31,8 milhões em 2017 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
As licitações públicas para a compra de veículos comerciais superaram a marca de R$ 

31,8 milhões no primeiro trimestre de 2017, considerando caminhões, ônibus e micro-
ônibus. A informação é da Brasil 317, especializada em auxiliar empresas a participar 

de concorrências do governo. Tudo é feito de forma automatizada por uma plataforma 
digital que recebe as demandas do pregão eletrônico e cadastra os clientes para 
participar.  

 
Segundo a companhia, o sistema garante maior eficiência, permitindo que uma só 

empresa participe de muitos pregões de forma simultânea. “Temos mais de 20 clientes 
ativos e já ajudamos eles a conquistar R$ 52 milhões em contratos”, calcula Odenir 

Loewe, CEO e fundador do empreendimento, cujas receitas vêm de uma comissão 
cobrada apenas quando os clientes vencem os pregões.  
 

Entre janeiro e março, os pregões acumularam R$ 28,9 milhões destinados à compra 
de 18 caminhões. A maioria destas concorrências foi vencida pela Volvo, que deve 

fechar contratos de R$ 20,1 milhões deste total. Em seguida aparece a Kia Motor, com 
seus caminhões leves, e a Ford Caminhões.  
 

A montadora sueca teve evolução importante na comparação com o resultado fechado 
de 2016, quando sequer aparece entre as empresas que mais venceram concorrências 

de caminhões. No ano passado o governo licitou total de R$ 185,29 milhões no 
segmento, com redução de 10,2% na comparação com 2015. A montadora que mais 
garantiu espaço foi a Iveco, seguida por MAN e por Ford.  
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Os dados sobre as licitações de veículos comerciais vêm do site Comprasnet, maior 
plataforma online de concorrências públicas, que reúne entidades do Governo Federal 
e algumas prefeituras. “São apenas as licitações e não o que foi efetivamente 

comprado”, esclarece.  
 

LICITAÇÕES DE ÔNIBUS SEGUEM FRACAS 
 

As compras públicas de ônibus e micro-ônibus permanecem fracas. De janeiro a março 
as licitações para o segmento somaram R$ 2,88 milhões para a compra de apenas 
quatro veículos, a maior parte vencida pela Mercedes-Benz.  

 
A expectativa do setor é de que estes números aumentem nos próximos meses, já 

que o governo promete adquirir um lote de veículos do programa Caminho da Escola. 
No ano passado a iniciativa foi praticamente congelada, com redução de 92,4% no 
valor total licitado na comparação com 2015, para R$ 91,72 milhões. 

 

Toyota de Porto Feliz chega a 100 mil motores 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

A fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP) atingiu a marca de 100 mil 
unidades produzidas. Na planta são feitos os motores 1.3 e 1.5 flexfuel e a gasolina, 
Dual VVTi, que equipam os modelos Etios vendidos no Brasil, Argentina, Paraguai, 

Peru e Uruguai.  
 

O complexo da Toyota em Porto Feliz ocupa um terreno de 872,5 mil metros 
quadrados. Inaugurado em maio de 2016, tem capacidade anual de 108 mil motores 
e recebeu, em sua primeira fase, investimento de R$ 580 milhões.  

 
No fim do ano passado a Toyota anunciou novo aporte de R$ 600 milhões para a 

expansão da unidade, que terá a capacidade ampliada para 174 mil unidades anuais 
e passará a produzir a partir do segundo semestre de 2019 os motores do Corolla. 
 

“Atingir a marca de 100 mil motores em menos de um ano e em meio a um cenário 
tão desafiador é motivo de muito orgulho”, diz Rafael Chang, presidente da Toyota do 

Brasil.  
 

A planta de Porto Feliz é a primeira da Toyota a produzir propulsores na América. A 
unidade possui a mais avançada tecnologia de produção e é uma das únicas da 
fabricante a deter todos os três processos industriais dentro de um único local: 

fundição, usinagem e montagem.  
 

Mercedes Actros gasta menos com manutenção 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Uma pesquisa realizada pela Quest Inteligência revelou que o caminhão pesado 
Mercedes Actros teve custo de manutenção 15% menor que o dos principais 

concorrentes num período de cinco anos.  
“Essa é mais uma vantagem do nosso caminhão topo de linha no mercado, o que 
assegura mais rentabilidade aos clientes”, afirma o vice-presidente de vendas, 
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marketing, peças e serviços para caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 
Roberto Leoncini.  
 

Para divulgar essa informação a montadora está lançando uma campanha que aponta 
as vantagens do modelo. “Enfatizamos que o Actros é um caminhão totalmente 

desenvolvido e produzido no Brasil, de acordo com as características e a realidade do 
transporte brasileiro”, diz Leoncini.  

 
Para reforçar a vocação do Actros, a campanha utiliza um vídeo gravado na linha de 
produção em Juiz de Fora (MG), que usa como personagem central a mãe de um 

caminhoneiro. Ela vai até a fábrica para pedir mais dedicação e carinho na produção 
do caminhão, porque seu filho passa muito tempo na estrada. A campanha foi criada 

pela Moma Propaganda.  
 

Volkswagen mira no potencial da América Latina 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Após reestruturar sua operação na América Latina, a Volkswagen mira no potencial 
dos mercados da região. Apesar de suas vendas terem crescido 54% no primeiro 

trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, de 5,3 mil para 8,1 
mil unidades, a participação da montadora ficou em apenas 3,2% contra os 2,1% no 
mesmo comparativo anual. Este volume não considera os mercados de Brasil, 

Argentina e México. 
 

“Há um potencial enorme a ser explorado nesses países. Por isso, nossa estratégia é 
intensificar esforços para aumentar nossa participação onde já estamos presentes e 
também abrir novos mercados”, afirma o vice-presidente de vendas e marketing da 

Volkswagen para a região América do Sul, Thomas Owsianski. 
 

Os mercados onde a marca registrou seus maiores índices de market share são 
Colômbia, Chile e Uruguai. No Chile, a empresa viu suas vendas subirem 83% nos três 
primeiros meses do ano, para 1,7 mil unidades. 

 
Já no Uruguai, onde a VW foi líder de vendas em 2016, conseguiu dobrar as entregas 

para 1,6 mil veículos de janeiro a março. Também fazem parte do bloco os mercados 
da Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e os países da América Central e Caribe. Os 

modelos mais vendidos foram Gol, Voyage e Up!, produzidos no Brasil. 
 
“Com a criação da estrutura regional América do Sul ganhamos maior autonomia em 

nossas decisões e tornamos nossos processos mais ágeis, o que fez com que 
ficássemos mais próximos a esses mercados, entendendo suas necessidades.  

 
A maior sinergia, aliada à oferta de produtos competitivos, tem garantido resultados 
bastante positivos e que certamente ainda renderão outros frutos”, diz o presidente e 

CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powels. 
 

No ano passado, a empresa criou uma estrutura regional América do Sul, América 
Central e Caribe (SAM) para melhor gerir os negócios na região. Fazem parte dela 28 
países, incluindo Brasil e Argentina. Nela há ainda uma subdivisão denominada LAM, 
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com mercados que não têm fábricas da VW, apenas importadores locais. O México faz 
parte da região NAR (North America Region), com Canadá e Estados Unidos. 
 

Inovar-Auto trouxe benefício apenas para as montadoras 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O Inovar-Auto, regime automotivo que começou em 2013 e termina em dezembro de 

2017 teve efeito desigual sobre a cadeia automotiva. Esta é a opinião de 43,4% dos 
profissionais que estiveram do VIII Fórum da Indústria Automobilística, que aconteceu 

em 17 de abril no Golden Hall, em São Paulo.  
 
Os mais de 900 participantes responderam à pesquisa eletrônica durante os painéis e 

debates do evento, que é o maior encontro sobre negócios no setor automotivo com 
público composto principalmente por diretores e gerentes de empresas que atuam 

nesta indústria.  
 
A impressão de fatia de 32,9% dos frequentadores do evento foi mais positiva. Eles 

apontaram que o programa trouxe vantagens para toda a cadeia produtiva. Já 21% 
dos entrevistados têm visão ainda mais crítica do programa.  

 
Segundo eles, o Inovar-Auto simplesmente não trouxe benefícios. Um dos objetivos 
iniciais da legislação era estimular o aumento das compras locais de componentes. 

Para 40,8% das empresas, no entanto, o efeito foi contrário: os volumes diminuíram 
depois de quatro anos de vigência do regime automotivo.  

 
Sobre o mercado interno, 61,2% sinalizaram que as vendas ficarão entre 2 milhões e 
2,2 milhões de veículos em 2017, expectativa equivalente à da Anfavea, que projeta 

a venda de 2,13 milhões de unidades até o fim do ano.  
 

Fatia de 32,4% dos participantes, no entanto, mostraram mais pessimismo: eles 
disseram que os emplacamentos não chegarão à marca de 2 milhões. Apenas 6,4% 
dos respondentes defenderam o licenciamento de mais de 2,2 milhões de veículos no 

ano.  
 

DESAFIOS PARA O SETOR DE AUTOPEÇAS  
 

Para 42,8% dos frequentadores do Fórum, a queda do mercado nacional afeta 
igualmente montadoras e empresas de autopeças. O assunto é controverso, já que 
35,3% dos participantes discordou e reforçou que a crise impacta mais fortemente as 

produtoras de componentes e sistemas do que as fabricantes de veículos.  
 

Para os entrevistados, o principal problema para as empresas de autopeças é o 
excesso de tributos, seguido pelas margens reduzidas nos contratos de fornecimento 
e, enfim, pela baixa demanda do mercado interno.  

 
Questionados sobre os fornecedores de suas empresas, 65,6% dos entrevistados 

declararam que a situação é crítica, mas administrável. O dado mais preocupante é 
que 24,6% indicaram que cenário mais dramático, com situação muito difícil.  
 

Ainda assim, a maioria dos participantes apontou que a ociosidade das fábricas das 
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empresas em que trabalham tende a ficar abaixo de 50% em 2017. O número, apesar 
de elevado, é menor do que o anotado nas montadoras e nas fabricantes de autopeças 
no ano passado, quando ambos os segmentos tiveram mais da metade do potencial 

produtivo inutilizado. 
 

CRESCIMENTO PARA PESADOS 
 

A expectativa dos participantes do Fórum para o setor de veículos pesados é 
ligeiramente otimista, ainda que o segmento tenha sido o mais afetado pela crise 
econômica. Para 53% dos respondentes, as vendas de caminhões e ônibus vão crescer 

em 2017, ainda que a evolução seja discreta. Outros 11,5% acreditam que os 
próximos meses devem mostrar aquecimento da demanda, compensando o primeiro 

trimestre de contração e convergindo para a expectativa da Anfavea de aumento de 
6% dos emplacamentos para o ano. 
 

Como contraponto à expectativa mais otimista, 35,6% dos profissionais que 
participaram da pesquisa esperaram nova queda das vendas de pesados em 2017. 

Para a maioria dos respondentes, 49,7%, o fator que mais pode influenciar a demanda 
por caminhões ao longo do ano é a melhora ou piora da confiança na economia 
brasileira. 

 

Royal Enfield se instala no Brasil 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

A Royal Enfield está chegando ao Brasil. A marca de origem inglesa fabrica motos 
desde 1901, mas foi adquirida pela indiana Eicher Motors no ano 2000. 

 
A produção ocorre em Chennai. A empresa traz ao País três modelos, com preços entre 
R$ 18,9 mil e 24,5 mil. O investimento na operação não foi revelado. 

 
Por causa do momento econômico e pelo fato de o mercado brasileiro de motocicletas 

apresentar quedas sucessivas desde 2012, a companhia prefere não falar em produção 
local: “Queremos conhecer o mercado. Se a demanda justificar, é possível”, afirma o 
gerente-geral da subsidiária, Cláudio Giusti.  

 
A nacionalização, segundo o executivo, poderá ocorrer na estrutura da Dafra ou da J. 

Toledo, responsável no Brasil pelas motos Suzuki. Até o fim do ano haverá apenas um 
ponto de venda. Ele fica na Av. República do Líbano, na cidade de São Paulo.  

 
As Royal Enfield não carregam apenas o estilo antigo. A tecnologia aplicada também 
é bastante conservadora, algo fácil de notar pelos para-lamas feitos de aço estampado. 

Os três modelos têm motor com apenas um cilindro. As válvulas estão no cabeçote, 
mas são acionadas por varetas em vez de corrente.  

 
“Elas são bastante confiáveis e com 12 ferramentas é possível desmontar a moto 
inteira”, garante Giusti. A cilindrada varia de 500 a 535 cc e a potência vai de 27,6 a 

29,5 cavalos. “Apostamos em um público formado por pessoas que gostam de motos 
com estilo conservador. Esse consumidor em regra já tem carro e busca uma moto 

como alternativa. Há também aqueles que comprarão como segunda moto”, diz Giusti.  
 
De acordo com dados da Abraciclo, associação que reúne fabricantes do setor, modelos 

entre 250 e 750 cc respondem por 8% das vendas no Brasil. Segundo Giusti, 1,2 
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milhão de motos nessa faixa de cilindrada são vendidas a cada ano em todo o mundo. 
“Somente a Royal Enfield respondeu por 660 mil unidades no último ano fiscal”, afirma 
o diretor-geral.  

 
Os modelos recém-chegados pegarão carona em uma onda de motos customizadas. 

Assim, as Royal Enfield se tornam uma opção zero-quilômetro a motos de segunda 
mão com personalização nem sempre bem-sucedida ou de bom gosto.  

 
E são bem mais em conta que modelos com apelo semelhante das marcas Triumph e 
Harley-Davidson. 

 

 
A partir da direita: Bullet começa em R$ 18,9 mil e Classic, em R$ R$ 19,9 mil. 
Ambas têm motor de 500 cc. A Continental GT tem 535 cc e parte de R$ 23 
mil. A Bullet não conta com freios ABS; o item é opcional nas outras duas. 

Classic pode receber assento da garupa sem custo extra.  
 

Atlas Copco passa a gerir TMC da Mercedes-Benz 

25/04/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Atlas Copco passou a gerir recentemente a área de ferramentaria dentro da fábrica 
de caminhões da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP). O chamado TMC 

(iniciais de Tool Management Center) tem área total de 400 metros quadrados e conta 
com 19 especialistas dedicados à manutenção de 6 mil equipamentos.  
 

Segundo a Atlas Copco, esse foi o maior contrato do gênero firmado pela companhia 
na América Latina. De acordo com o vice-presidente de marketing de serviços da 

empresa, Ricardo Plaza, o TMC vai proporcionar à Mercedes-Benz “redução do tempo 
de inatividade e manutenção pelo suporte no local e uma abordagem focada em 
manutenção pró-ativa”. 

 
O diretor de pós-vendas da Atlas Copco, Carlos Lagarço, reforça que a parceria com é 

uma grande conquista: “A Mercedes-Benz nos confiou a responsabilidade da gestão 
de suas ferramentas críticas para dedicar-se 100% à produção dos caminhões.”  
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Justiça nega recurso da Nippon para anular eleição da Usiminas 

25/04/2017 – Fonte: Exame 
 

Nippon Steel afirmava que a eleição de Sergio Leite como presidente havia 
sido ilegal pois violou acordo de acionistas da Usiminas 

 

 
Usiminas: juíza Soraya Brasileiro Teixeira, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, 

negou o recurso de antecipação de tutela requerida pela Nippon Steel (Kiko 
Ferrite/Revista EXAME) 

 
São Paulo – A Justiça de Minas Gerais rejeitou recurso da Nippon Steel para anulação 
da reunião do conselho de administração da Usiminas que elegeu no final de março 

Sergio Leite como presidente-executivo da siderúrgica brasileira no lugar de Rômel 
Erwin de Souza. 

 
A juíza Soraya Brasileiro Teixeira, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, negou o 
recurso de antecipação de tutela requerida pela Nippon Steel, que integra o grupo de 

controle da Usiminas, segundo decisão emitida na segunda-feira. 
 

A Nippon Steel afirmava que a eleição de Leite havia sido ilegal pois, segundo a 
empresa, violou acordo de acionistas da Usiminas ao não contar com o consenso do 

conselho de administração da siderúrgica brasileira. 
 
Já a Ternium-Techint, que divide o controle da Usiminas com a Nippon Steel e defende 

a eleição de Leite, sustentou que houve perda da confiança do colegiado em Souza 
após assinatura por ele de um memorando de entendimento para mudança de termos 

de um contrato de fornecimento de minério de ferro. 
 

GM demite 2.700 empregados na Venezuela após confisco de fábrica 

25/04/2017 – Fonte: Exame 
 

 
GM: os trabalhadores dizem que antes do confisco ser anunciado, a GM tinha 
desmantelado a fábrica (Marco Bello/Reuters) 
 

Caracas – A subsidiária venezuelana da General Motors enviou mensagem aos quase 
2.700 funcionários para informá-los que não são mais empregados da companhia e 

que receberam indenização trabalhista em suas contas bancárias, afirmaram dois 
empregados da unidade. 
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Um tribunal venezuelano ordenou na semana passada o confisco da fábrica da GM em 
Valencia, decidindo a favor de dois concessionários que tinham aberto um processo 
em 2000 contra a montadora, por não ter cumprido uma venda de 10.000 veículos. 

 
Os trabalhadores dizem que antes do confisco ser anunciado, a GM tinha desmantelado 

a fábrica, que não produz um veículo desde o início de 2016 por causa da escassez de 
peças e rígidos controles de moeda no país-membro da Opep. 

 
A GM classificou o confisco da fábrica como “ilegal”. 
 

“Todos nós recebemos um pagamento e uma mensagem de texto”, disse um 
funcionário trabalhou na GM por mais de uma década. 

 
“Nossos ex-chefes nos disseram que os executivos saíram e que todos nós fomos 
demitidos. Não há mais ninguém (da empresa) no país”, acrescentou outro funcionário 

que recebeu a mesma mensagem em seu celular. 
 

Representantes da companhia não responderam de imediato pedido de comentários 
sobre as demissões. 
 

A GM informou na semana passada que estava interrompendo as operações e 
demitindo funcionários por causa do “confisco judicial ilegal de ativos”. 

 
Nesta segunda-feira, o ministro do Trabalho da Venezuela, Francisco Torrealba, 
desafiou a direção da GM: “Ao atual presidente da General Motors na Venezuela, Jose 

Cavaileri, venha aqui, mostre sua face e compartilhe conosco as opções para 
restauramos a normalidade”, 

 
A GM não é a primeira empresa a demitir funcionários na Venezuela por mensagem 
de texto. A Clorox fez o mesmo dois anos atrás, quando anunciou sua saída do país. 

Os trabalhadores da empresa assumiram a fábrica depois disso. 
 

Em 2016, a produção de veículos da Venezuela caiu para oito unidades por dia, 
segundo o grupo que representa o setor no país. 
 

Dois representantes sindicais afirmaram que não tinham informações oficiais da 
montadora sobre as demissões, mas disseram que a maior parte dos funcionários 

recebeu mensagens junto com um depósito bancário. 
 
Nenhum dos funcionários informou o valor recebido de indenização, mas os 

representantes sindicais disseram que a quantia era muito baixa. 
 

Mangels sai da recuperação judicial e investe em Minas 

25/04/2017 – Fonte: CIMM 

 
Com uma dívida de R$ 434 milhões – 98% do montante com oito bancos – e mais de 
600 credores, a Mangels Industrial entrou com pedido de recuperação judicial em 

2013, conseguiu a aprovação do plano um ano depois e, com o pagamento em ordem, 
conseguiu a certidão negativa de débito.  

 
“É importante sair da recuperação, vendemos para quase todas as montadoras, mas 
tem algumas que não fazem negócio com empresas que estão em recuperação 

judicial”, contou o diretor de finanças, administração e relação com investidores Fábio 
Mazini sobre a saída do processo no mês passado. 

 
Com a planta fabril em Três Corações, no Sul de Minas, a fabricante de rodas de 
alumínio para os setores automotivo, de botijões GLP e de produtos de aço para 

diversos segmentos da indústria, a Mangels tem o Estado como posicionamento 
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essencial. “Mais de 90% de nosso faturamento está centralizado na região de Três 
Corações, e somos a maior empregadora na região”, informou Mazini sobre os 1.600 
empregados na fábrica, de um total de 1.964 funcionários em toda a companhia. 

 
Produção e investimento 

Numa área de 400 mil m² sendo 100 mil m² de área construída, a fábrica em Três 
Corações foi inaugurada em 1975 com a produção de cilindros para botijões GLP, e 

em 1989 teve início a produção de rodas de alumínio na unidade mineira. 
 
Mesmo em recuperação, a Mangels investiu mais de R$ 45 milhões nos últimos quatro 

anos com a implantação de projetos como o SAP na gestão, injetoras de alumínio, 
aquisição de novo forno de tratamento térmico e implantação de sua primeira célula 

de usinagem robotizada. “Hoje já estamos no patamar de automação da fábrica. Já 
estamos com robô inaugurado em dezembro passado e outro que será agora em abril 
na usinagem”, explicou Mazini. 

 
Para continuar investindo, mesmo em recuperação judicial, a Mangels fez cortes de 

cima para baixo. “Reduzimos o quadro de executivos de 52 para 25 cargos. No começo, 
não trocávamos uma lâmpada queimada e nem pintávamos paredes. Depois, vimos 
que dava para investir”, lembrou o executivo. 

 
Com um trabalho que inclui a fabricação da roda inteira, atualmente, a Mangels produz 

1,6 milhão de rodas por ano, mas tem capacidade instalada para a produção de 2 
milhões de rodas. “É um produto lapidado, complexo de fazer. Vendemos muita roda 
para o mercado de alumínio diamantado”, explicou Mazini. No caso de botijões GLP, 

são fabricados 1,5 milhão de cilindros por ano. 
 

Grandes números 
1,6 milhão de rodas de alumínio são produzidas por ano na fábrica da Mangels. 
1,5 milhão de cilindros para GLP são produzidos por ano pela Mangels. 

R$ 434 mi foi o volume da dívida que fez a Mangels pedir recuperação judicial. 
  

Escolinha para ajudar a sair da crise é a proposta 
Nos últimos três anos em que a Mangels viveu sob a recuperação judicial, o executivo 
Fábio Mazini contou que a cultura da empresa mudou. “Hoje, o funcionário está apto 

para ver com o supervisor qualquer desperdício. Pode ser de R$ 1 ou de milhões. É 
uma empresa enxuta onde conseguimos mudar muita coisa”, admitiu o diretor.  

 
Com a mudança também veio a ideia de abrir uma instituição sem fins lucrativos para 
empresas que precisam reverter o quadro e ter sucesso na recuperação judicial. “Não 

tínhamos ninguém a quem recorrer, só consultor cobrando milhões. Tivemos que 
desenvolver um modelo interno próprio e gostaríamos de ajudar outras empresas”, 

disse. 
 

Depois de superar a recuperação judicial, Mazini listou alguns conselhos: investir de 
forma inteligente e correta é um deles. “Cortar todos os excessos, desde os menores 
até os maiores”. Para Mazini, a lei da recuperação judicial é importante para dar fôlego. 

“Só a lei não salva”. Para ele, credores têm poder grande. “Os bancos poderiam pensar 
mais na empresa, nos colaboradores, utilizar mais o poder que têm para ajudar as 

empresas”.  
 

Pernambuco recebe investimentos de 22 indústrias metalmecânicas e 
eletroeletrônicas 

25/04/2017 – Fonte: CIMM 

 
A cada ano, mais indústrias dos segmentos metalmecânico e eletroeletrônico estão se 
instalando em Pernambuco.  No último dia 11 deste mês, seis empresas que atuam 

nesses segmentos foram habilitadas a receber incentivos fiscais do Programa de 
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Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe) pelo Conselho Estadual de 
Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic). Esses empreendimentos, que 
serão responsáveis por investimentos totais de R$ 97 milhões, atuam em áreas 

diversas como siderurgia, fabricação de máquinas, de aparelhos eletrônicos e 
assessórios para banheiro. 

 
Os projetos aprovados este mês somam-se aos 16 projetos de instalação ou ampliação 

de plantas industriais metalmecânicas e eletroeletrônicas que foram aprovados pelo 
Condic no ano passado.  
 

Entre elas estão indústrias de baterias automotivas, eletrodomésticos, peças para 
motos e esquadrias de metal, que totalizam investimentos de R$ 251 milhões. Dessa 

forma, de março de 2016 a abril deste ano, o Estado comemora a atração de 22 
projetos industriais desses setores, representando um volume de investimento de R$ 
348 milhões. Entre eles estão empresas como Acumuladores Moura, Gerdau Aços 

Longos, VN Eletrodomésticos e Metalflex Indústria de Produtos de Alumínio. 
 

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria Metalmecânica e Eletroeletrônica 
de Pernambuco (Simmepe), esses números mostram que estão surgindo muitas 
oportunidades no segmento eletrometalmecânico do Estado para os fabricantes de 

bens de capital para o setor industrial.  Segundo ele, os fornecedores que estão 
atentos a essas oportunidades já estão se movimentando para sair na frente dos 

concorrentes. 
 
Como exemplo, ele cita empresas como Tsubaki, Sew Eurodrive e Gates que já 

garantiram seus estandes na Fimmepe – Mecânica Nordeste (Feira da Indústria 
Mecânica, Metalúrgica e de Material Elétrico de Pernambuco), evento que será 

realizado pelo Sindicato de 24 a 27 de outubro, no Centro de Convenções de 
Pernambuco. 
 

Pontes destaca que a Fimmepe, que está na sua 22ª edição, é uma feira consolidada 
como instrumento de geração de negócios. “Quem quer ampliar suas vendas no 

mercado regional está vindo para a Mecânica Nordeste, que coloca os fabricantes de 
bens de capital do Brasil e do Exterior em contato as empresas que necessitam adquirir 
máquinas e equipamento para ampliar ou modernizar os seus parques fabris”, afirma. 

 

Ingersoll Rand conclui a aquisição da Thermocold Costruzioni S.r.l. 

25/04/2017 – Fonte: CIMM 
 
Ingersoll Rand anunciou a conclusão da aquisição da Thermocold Costruzioni S.r.l. A 

transação foi finalizada no dia 31 de março de 2017. 
 

A aquisição reforça o abrangente portfólio de produtos de aquecimento, ventilação e 
ar-condicionado (HVAC) para edifícios na Europa com eficiência energética e que não 

prejudicam o meio ambiente, com oportunidades para estender as tecnologias 
Thermocold a outras localidades do mundo. A Thermocold opera na região de Bari, na 
Itália, e tem uma ampla rede de distribuição europeia. 

 
"Esta aquisição é mais um marco no fornecimento de soluções inovadoras para que os 

proprietários de edifícios alcancem os objetivos operacionais e de sustentabilidade", 
disse Dave Regnery, presidente da Unidade de Negócios Estratégicos da Ingersoll Rand 
na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África.  

 
"Estamos de forma conjunta inovando e servindo os clientes e este é o próximo passo 

no nosso relacionamento. Hoje é um dia emocionante para os colaboradores e 
parceiros de distribuição; estamos ansiosos para explorar o potencial de crescimento 
que temos juntos". 
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Uma das soluções principais da Thermocold inclui o inovador sistema multi-pipe HVAC 
para alta eficiência, aquecimento e resfriamento simultâneos. Este sistema reutiliza a 
energia rejeitada ou usa energia renovável para aquecer a instalação, oferecendo uma 

solução mais sustentável, que reduz os custos de investimento, uso de espaço e 
despesas operacionais. O sistema multi-pipe contribui ainda mais para diminuir o 

impacto ambiental devido ao uso de energia ser significativamente menor. 
 

Volkswagen aumenta em 52% sua participação em países da América Latina 

25/04/2017 – Fonte: CIMM 
 

A Volkswagen registrou um aumento de 52% na participação de mercado em países 
da América Latina no primeiro trimestre de 2017 (3,2% de market share), em 

comparação com o mesmo período de 2016 (2,1%). A região, denominada 
internamente de LAM, engloba 26 países, com exceção de Brasil, México e Argentina.  
 

Em números absolutos, a marca aumentou em 54% suas vendas na região, partindo 
de 5.310 unidades no primeiro trimestre de 2016 para 8.173 unidades nos três 

primeiros meses de 2017. 
 
“Com a criação da estrutura regional América do Sul, ganhamos maior autonomia em 

nossas decisões e tornamos nossos processos mais ágeis, o que fez com que 
ficássemos mais próximos a esses mercados, entendendo suas necessidades. A maior 

sinergia, aliada à oferta de produtos competitivos, tem garantido resultados bastante 
positivos e que certamente ainda renderão outros frutos”, diz o Presidente e CEO da 
Volkswagen do Brasil e América do Sul (SAM), David Powels. 

 
Os mercados com maior participação da Volkswagen são Colômbia, Chile e Uruguai: 

neste último país, a marca também foi líder de vendas em 2016.  Além deles, fazem 
parte do bloco Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e países da América Central e Caribe. 
 

“Há um potencial enorme a ser explorado nesses países. Por isso, nossa estratégia é 
intensificar esforços para aumentar nossa participação onde já estamos presentes e 

também abrir novos mercados”, afirma Thomas Owsianski, vice-presidente de Vendas 
e Marketing da Volkswagen para a região América do Sul (SAM). 
 

O modelo da Volkswagen mais vendido na região LAM é o Gol, seguido pelo Voyage e 
o up!, produzidos no Brasil. 

 
Desempenho positivo em 2017 
  

Um dos mercados em que a Volkswagen tem aumentado seu volume de vendas é o 
Chile, que é um dos países com frota mais diversificada no mundo, por conta do grande 

número de marcas de veículos comercializadas no país. Mesmo com essa alta 
competitividade, a Volkswagen tem aumentado suas vendas no país, chegando a uma 

alta de 83% no primeiro trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 
2016. (943 unidades para 1.724 unidades). 
 

No Uruguai, a Volkswagen foi líder de vendas em 2016 e nos primeiros três meses de 
2017 registra um aumento de 100% nas vendas em relação ao mesmo período do ano 

passado (de 848 unidades para 1.698 unidades). 
 
Região América do Sul 

Em 2016, foi criada a estrutura regional da Volkswagen na América do Sul, América 
Central e Caribe, como parte da estratégia de regionalização mundial da marca. O CEO 

e presidente da Volkswagen do Brasil, David Powels, foi escolhido para comandar essa 
nova estrutura, em adição às suas funções no País. Dentro da estrutura, denominada 
SAM, que conta com 28 países, incluindo Brasil e Argentina, há uma subdivisão, 

chamada LAM, que compreende os mercados que não contam com operações da 
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Volkswagen, ou seja, o comércio dos modelos da marca é feito por importadores locais. 
Já o México faz parte da região NAR (North America Region), que compreende também 
os EUA e Canadá. 

 
A Volkswagen pretende conquistar uma participação ainda mais forte nesses 

mercados, por meio de um trabalho integrado, que visa trazer mais autonomia, 
responsabilidade e contato com os clientes destas localidades. 

 

Total Lubrificantes investe R$ 10 milhões no País 

25/04/2017 – Fonte: CIMM  

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

melhorias na sua fábrica de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O valor 
aplicado desde o ano passado foi destinado à modernização de parte dos equipamentos 
e da infraestrutura da empresa, para ampliar a capacidade de produção da unidade.  

 
“Sempre investimos no País e vamos continuar investindo, pois acreditamos no Brasil 

e não poupamos esforços para alinhar o nosso parque industrial com as mais recentes 
tecnologias e com as necessidades do mercado. É em momentos de crise que 
precisamos aproveitar as oportunidades para crescer”, garante o diretor-geral da Total 

Lubrificantes, Olivier Bellion.  
 

Desde 2015, a companhia investiu na substituição dos tanques compartimentados 
utilizados na fabricação de óleos lubrificantes, que armazenam 140 mil litros cada. Foi 
incorporado aos equipamentos um sistema integrado de dosagem automática, que 

possibilita a produção diretamente na mistura, com maior agilidade. A fábrica conta 
hoje com 34 tanques que têm capacidade total de 3,5 milhões de litros – antes disso 

eram 23 que, somados, comportavam 2,9 milhões de litros.  
 
O setor de envase ganhou uma nova máquina rotativa de 12 bicos para embalagens 

de 1 litro de óleo, com capacidade de produção de 12 mil frascos por hora. O 
equipamento tem sistema automático de controle de peso, por célula de carga 

individual para cada bico, e de rejeito para frascos fora do peso e sem tampa, além 
de outras funcionalidades como rotulagem, selagem das tampas, montagem de caixas 
e encaixotamento automático. Após os investimentos, a Total tem agora cinco 

máquinas na planta, somando capacidade anual para envasar 65 milhões de litros, 
ante 45 milhões de litros antes.  

 
As impressoras também foram trocadas por novas que utilizam tecnologia laser e não 
necessitam de insumos, como tinta e solvente. “Desta forma os custos de manutenção 

da Total serão menores. Mas a medida também garante maior segurança em relação 
aos dados impressos em nossas embalagens, evitando eventuais adulterações”, 

destaca o executivo. 
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