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Sexta-feira


OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS AUTOMOTIVO – REINO UNIDO



APÓS GREVE DE UM DIA, METALÚRGICOS DA RENAULT CONQUISTAM ACORDO SALARIAL



BRASIL COMEÇA A RECUPERAR VENDAS PARA O MERCOSUL



INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA NO EXTERIOR FORTALECE A ECONOMIA BRASILEIRA



SISTEMA INDÚSTRIA OFERECE 1.730 VAGAS GRATUITAS DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL E
SINDICAL NO MÊS DE MAIO



NA CRISE, EMPRESAS RECORREM A AGÊNCIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO



CENÁRIO AINDA SE MOSTRA DESAFIADOR PARA GERDAU SUPERAR CRISE DE CAIXA



APÓS DOIS ANOS EM QUEDA, PRODUÇÃO DE ELETRÔNICOS SOBE 4,3% NO 1° TRI



MOVIMENTOS SINDICAIS ORGANIZAM O “OCUPA BRASÍLIA”



SUL E SUDESTE TÊM MAIORIA DAS CIDADES COM SALDOS DE EMPREGO MAIS ELEVADOS



CRIAÇÃO DE EMPREGOS SERÁ RETOMADA AINDA NESTE ANO, DIZ MEIRELLES



ACORDO TRABALHISTA ATRAI INVESTIMENTOS, DIZ VOLKS



REPRESENTANTES DO GOVERNO E RELATOR DA MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA DEFENDEM
PROJETO



REFORMA TRABALHISTA MUDA CONCEITO DE SALÁRIO E AFETA ATÉ A SUA APOSENTADORIA



TEMER: NÃO HÁ LUTA DE MÉRITO NA REFORMA TRABALHISTA, HÁ LUTA POLÍTICA



EDISON LOBÃO ESCOLHE JUCÁ COMO RELATOR DA REFORMA TRABALHISTA NA CCJ DO
SENADO



GOVERNO OFERECE BENEFÍCIO A DEVEDOR DO FISCO PARA GARANTIR APOIO A REFORMA



RESISTÊNCIA A ALTERAR PREVIDÊNCIA É DOS PODEROSOS, NÃO DOS POBRES, DIZ TEMER



REFORMA DA PREVIDÊNCIA É UMA QUESTÃO MAIS COMPLEXA, AFIRMA ALCKMIN



PARA SER EFICAZ, REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO PODE MAIS SER ALTERADA, DIZ MEIRELLES



APÓS CRÍTICAS A REFORMAS, PLANALTO QUER MUDANÇA DE POSTURA DE RENAN



LÍDER DO GOVERNO FALA EM CONVENCER BASE PARA APROVAR REFORMA DA PREVIDÊNCIA



CENTRAIS FARÃO PRESSÃO EM BRASÍLIA CONTRA REFORMAS NA PRÓXIMA SEMANA



VOTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE SER ADIADA PARA 2º SEMESTRE



ATRASO NO CALENDÁRIO DA REFORMA SERVIRÁ PARA TIRAR DÚVIDAS, DIZ LÍDER DO
GOVERNO



A PREVIDÊNCIA E A MÁ POLÍTICA



ARTIGO: REFORMA DA PREVIDÊNCIA: TODOS PRECISAM DAR SUA CONTRIBUIÇÃO



CENÁRIO PROVÁVEL É MANTER BANDEIRA VERMELHA ATÉ PRÓXIMO PERÍODO ÚMIDO, DIZ
ANEEL



FIPE: RELAÇÃO ENTRE ETANOL E GASOLINA EM SP DESACELERA A 71,01% EM ABRIL



FIPE/CHAGAS: ACELERAÇÃO DO IPC EM ABRIL A 0,61% DEVE-SE A FATORES PONTUAIS



CNC: 2º TRI INICIA COM ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA, MAS HÁ SINAIS DE MELHORA



PMI CONSOLIDADO DO BRASIL SOBE PARA 50,3 PONTOS EM ABRIL, REVELA MARKIT



TRATOR AUTÔNOMO ILUSTRA NOVO PERFIL HIGH-TECH DE FEIRA AGRÍCOLA



TRATOR OU CARRO AUTÔNOMO E AS BARREIRAS A SUPERAR



VALTRA MANDA BEM COM SEUS TRATORES NO SUDESTE



CONCESSÕES PARA VEÍCULOS SALTAM 28,5% EM MARÇO



GRUPO PSA VAI TESTAR AUTÔNOMOS COM A NUTONOMY



ZF E FAURECIA ANUNCIAM PARCERIA COM FOCO EM CARROS AUTÔNOMOS



LUCRO DO GRUPO VOLKSWAGEN CRESCE 44% NO 1º TRIMESTRE



SETOR AUTOMOTIVO EM ALERTA PARA A ENTREGA DO BLOCO W



FRONIUS APRESENTA SOLDAGEM PESADA COM TPS/I ROBOTICS NA EXPOMAFE 2017



REFLEXOS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL NO COTIDIANO SERÁ UM DOS TEMAS DA SCHUNK EM
COLETIVA NA



EXPOMAFE 2017

VOLKSWAGEN ANUNCIA INVESTIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE MOTORES PARA O MÉXICO

CÂMBIO
EM 05/05/2017
Compra

Venda

Dólar

3,173

3,173

Euro

3,488

3,489

Fonte: BACEN

Oportunidade de Negócios Automotivo – Reino Unido
05/05/2017 – Fonte: FIEP/ CIN-PR

Após greve de um dia, metalúrgicos da Renault conquistam acordo salarial
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR

Os metalúrgicos da Renault, em São José dos Pinhais, aprovaram nesta quinta-feira
(4) a proposta do acordo salarial de 2017 negociado pelo Sindicato dos Metalúrgicos
da Grande Curitiba (SMC) com a montadora. Com isso a greve iniciada ontem foi
encerrada com os trabalhadores já retornando ao expediente.
A proposta aprovada na assembleia liderada pelo SMC consiste em uma Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) no valor de R$ 24.860,00 para 100% das metas. A

primeira parcela de R$ 19.300,00 será paga até o final deste mês. A segunda parcela
será paga em fevereiro de 2018.
Além da PLR, o acordo ainda determina o aumento nos salários e no vale-mercado,
com o reajuste baseado na reposição da inflação (INPC), a ser realizado no mês de
setembro, data-base dos metalúrgicos das montadoras.
Só a PLR poderá injetar na economia do estado cerca de R$ 149 milhões, considerando
o atingimento das metas (R$ 24.860,00) multiplicado pelo número de trabalhadores
(6 mil).
Seguindo o presidente do Sindicato, Sérgio Butka, além do impacto na economia o
acordo conquistado após a mobilização serve também de resposta às reformas que o
governo Governo Federal tem tentado implementar no país.
“Este acordo deixa uma mensagem a todos os brasileiros. Graças à coragem e à greve
de 24 horas, os metalúrgicos da Renault conseguiram garantir seus direitos e sua
dignidade. Se todo cidadão brasileiro seguisse este exemplo, hoje o governo não
estaria querendo impor reformas que prejudicam a maioria da população para manter
os privilégios de uma minoria”, resumiu Butka.
Ficou acordado também entre Sindicato e empresa que até 30 de agosto serão
discutidos as propostas para 2018/19.
A fábrica da Renault emprega cerca de 6,1 mil trabalhadores, sendo 4 mil do chão
de fábrica. Ela produz os modelos Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Duster
Oroch, Captour, Master. Além do mercado interno a montadora atende Argentina e
México.
Brasil começa a recuperar vendas para o Mercosul
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Prioridade da política externa brasileira, o comércio do Brasil com o Mercosul começa
a recuperar-se, segundo mostram os dados da balança comercial. De janeiro a abril
deste ano, as vendas cresceram 20,5% sobre igual período do ano passado, segundo
dados divulgados na última terça-feira, 2, pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC).
Essa recuperação, porém, poderia ser mais vigorosa. As relações comerciais no bloco
ainda padecem de problemas burocráticos que atrapalham o dia a dia das empresas,
segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no
estudo Agenda Econômica e Comercial do Mercosul – Documento de Posição da
Indústria, ao qual a reportagem teve acesso. O texto também traz 25 propostas para
superar esses problemas.
“O Mercosul é bom na concepção, porque os países precisavam se unir para ter mais
força nas mesas de negociação”, disse o diretor de Desenvolvimento Industrial da
entidade, Carlos Eduardo Abijaodi. “Mas há muitas falhas.”
Por exemplo: apesar dos discursos pregando a necessidade de buscar novos acordos
comerciais, a burocracia do Mercosul deixa na gaveta entendimentos já fechados.
Assinado há sete anos, o acordo com o Egito não foi colocado em prática até hoje.
Isso porque o Brasil só obteve sua aprovação no Congresso Nacional em 2015. E ainda
falta um decreto presidencial para regulamentar. O acordo tampouco foi aprovado pelo
legislativo argentino.
Há problemas ainda mais antigos. O açúcar brasileiro ficou de fora da regra geral de
ser exportado para os países do Mercosul sem tarifas. O mesmo vale para carros, que
são submetidos a um regime de cotas.

E há entraves mais recentes. Em 2016, os membros do Mercosul aprovaram uma nova
versão da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), uma tabela que lista códigos
para todos os produtos. Mas só o Brasil adotou a nova tabela. Resultado: as
exportações por vezes ficam paradas por inconsistência de uso dos códigos. Cerca de
50% das normas aprovadas pelo Mercosul não estão internalizadas em todos os
países.
Outro problema enfrentado pelas empresas é a demora na tomada de decisões.
Segundo o estudo, há 19 pedidos do setor produtivo brasileiro para redução
temporária de tarifa de importação, para contornar situações de desabastecimento.
Ou seja, em tese são medidas a serem adotadas com urgência. Mas algumas
solicitações já completaram um ano de espera.
“Precisava ter uma governança melhor. Da forma como está, cai a confiabilidade e a
segurança jurídica”, comentou Abijaodi. Nos últimos anos, acrescentou, esse problema
foi agravado pelo fato de o Mercosul haver priorizado os temas políticos.
Essas dificuldades agravaram o quadro de encolhimento do comércio na região nos
últimos anos, um processo provocado principalmente pela retração econômica.
As exportações dos sócios para dentro do próprio Mercosul caíram de US$ 54 bilhões
em 2011 para US$ 36 bilhões em 2016, uma queda de 33%. No mesmo período, as
vendas para fora do bloco tiveram queda de 26%, o que mostra uma perda de
importância das relações comerciais intrabloco.
Propostas
Uma das principais propostas da CNI, dentre as 25 para destravar o comércio, é o
reconhecimento mútuo de normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Elas ditam se
um produto pode ou não ser comercializado em outro país.
Outra proposta é flexibilização do processo negociador. A ideia é o bloco decidir
conjuntamente se quer ou não um acordo com determinado país. A partir daí, cada
sócio teria liberdade para negociar seus cronogramas de abertura de mercado.
Investimento da indústria no exterior fortalece a economia brasileira
05/05/2017 – Fonte: CNI
O segundo capítulo da série especial Brasil Internacional mostra a
importância da internacionalização das empresas para o aumento da
produção, do emprego e da renda no país

Os investimentos das empresas brasileiras no exterior dobraram
entre 2000 e 2015. O estoque passou de US$ 140 bilhões para US$ 283 bilhões. Mas
esta evolução esconde as oscilações dos investimentos no período.
Enquanto as principais economias emergentes apresentaram crescimento regular
entre 10% e 15%, os estoques brasileiros no exterior chegam a apresentar
crescimento de 31% num ano e queda de 4% em outro. A volatilidade ocorre porque
algumas políticas no Brasil desestimulam a internacionalização. A análise faz parte a
Agenda Internacional da Indústria 2017, documento elaborado pela CNI e lançado no
fim de abril.
"O Brasil precisa de uma política mais consistente que envolva os diversos órgãos do
governo e a iniciativa privada. É necessário coordenar de forma mais produtiva as

iniciativas e as ações públicas que existem hoje. Ainda falta entender com clareza que
investir no exterior faz bem para a economia brasileira: a indústria consegue ganhar
novos mercados para suas exportações, acessar tecnologias novas, aumentar sua
produtividade e gerar mais emprego e renda”, diz o diretor de Desenvolvimento
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
A professora e pesquisadora do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da
Fundação Dom Cabral Lívia Barakat verificou um aumento na internacionalização das
empresas brasileiras nos últimos dez anos. Segundo a pesquisadora, a instabilidade
recente da economia brasileira e a crise política contribuíram para que as empresas
buscassem outros mercados.
Em 2006, o índice médio de internacionalização das multinacionais brasileiras era de
16%. Este percentual subiu de forma contínua e alcançou 26% no ano passado. Em
seu levantamento, a Fundação Dom Cabral entrevistou 50 multinacionais e 14
companhias que atuam no exterior por meio de franquias em 2016.
Barakat explica que a empresa não faz uma escolha entre investir no Brasil e investir
no exterior. “A empresa investe lá fora para se fortalecer. Em muitos casos, quando
ela se concentra só no mercado interno, acaba perdendo força e mercado para uma
estrangeira. Vimos empresas que foram perdendo market share até fecharem as
portas”, diz a pesquisadora.
Em 2016, a Fundação Dom Cabral observou outro fenômeno. Foi a primeira vez que
as empresas se mostraram mais satisfeitas com o desempenho no exterior do que no
Brasil nos itens vendas, crescimento de vendas, market share e lucratividade. No
índice que varia de 0 a 5, a lucratividade no exterior recebeu nota 4,2, enquanto no
Brasil ficou em 2,9.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL – A Iochpe Maxion, fabricante de autopeças e
equipamentos ferroviários, é considerada uma das empresas mais internacionalizadas
do Brasil. Fundada em 1918, começou o processo de implementação das unidades
produtivas no exterior em 2002 como parte estratégica de crescimento da empresa.
Naquele momento, o mercado doméstico já se mostrava limitado e as exportações
haviam alcançado seu patamar máximo. Mas outro fator acabou pressionando a
empresa.
As montadoras buscam adensar as cadeias produtivas nos países em que produzem
para se aproximar de fornecedores e se adequar às exigências dos governos locais.
Neste cenário, a Iochpe viu a abertura de novas unidades no exterior como uma forma
de preservar seus mercados, além de poder acessar novos consumidores. Atualmente,
a empresa tem unidades na África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Espanha,

Estados Unidos, Índia, Itália, México, República Checa, Tailândia, Turquia e Uruguai,
que respondem por cerca de 60% das vendas da empresa.
Segundo o presidente do Conselho de Administração da Iochpe Maxion, Dan Iochpe,
há duas questões essenciais para a internacionalização das empresas brasileiras.
“Primeiro, ter acesso a novos mercados. O Brasil é um país relevante, mas as
exportações têm limites, por isso o estabelecimento no exterior é muito importante.
O segundo é aumentar a competitividade. Quando se expõe ao mercado externo, as
empresas passam a compreender os requerimentos e a dinâmica competitiva para
sobreviver”, disse Dan Iochpe em entrevista à Agência CNI de Notícias.
PRIORIDADES PARA 2017 – Dentro das políticas públicas necessárias para reduzir
os obstáculos que as empresas enfrentam para se tornar e se manter multinacionais
brasileiras, a CNI avalia que é importante alterar alguns aspectos da tributação dos
lucros no exterior. Na Agenda Internacional da Indústria 2017, a entidade propõe
regulamentar a Lei 12.973/2014, para incluir empresas controladas do setor de
serviços no critério de crédito presumido e dar mais clareza sobre as regras de
consolidação de resultados no exterior e compensação de prejuízos.
A CNI defende ainda uma melhoria no modelo brasileiro de Acordos para Evitar Dupla
Tributação (ADTs), em temas como tratramento de serviços e royalties, e a ampliação
da rede brasileira de ADTs e assinatura destes acordos prioritariamente com Estados
Unidos, Colômbia, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Uruguai, Paraguai e Suíça. No
momento, a indústria aguarda a aprovação no Congresso Nacional do acordo com a
Rússia, assinado em 2007.
Além disso, há propostas para reformular a legislação que trata dos expatriados;
alterar a legislação de preços de transferência; eliminar o IOF na operação de aquisição
e empréstimo intercompany; celebrar acordos de investimento entre os membros do
Mercosul e com países da África, América Latina, Japão, além dos outros BRICS
(Rússia, Índia, China e África do Sul); e firmar acordos previdenciários com África do
Sul, Angola, Áustria, China, Colômbia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Índia, México,
Holanda, Panamá, República Dominicana e Venezuela.
BRASIL INTERNACIONAL - Na próxima terça-feira (9), confira no terceiro capítulo
da série Brasil Internacional uma reportagem sobre as dificuldades logísticas
enfrentadas pelas empresas brasileiras no comércio exterior.
Sistema Indústria oferece 1.730 vagas gratuitas de capacitação empresarial
e sindical no mês de maio
05/05/2017 – Fonte: CNI
Coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Programa de
Desenvolvimento Associativo (PDA) oferece, junto a federações e sindicatos da
indústria, 1.730 vagas em 55 cursos de capacitação em maio. As iniciativas são
direcionadas para gestores e empreendedores.
O objetivo é melhorar a gestão de sindicatos que representam a indústria e preparar
as empresas em temas que são rotineiros no mundo dos negócios, como evitar
problemas trabalhistas, por exemplo. Os estados com maior número de vagas são
Minas Gerais, com 210 oportunidades, Ceará e Espírito Santo, com 190 e 180 vagas,
respectivamente.
O PDA oferece cursos de curta duração para empreendedores em assuntos como
tributação, legislação trabalhista e segurança no trabalho. Aos sindicatos, as
capacitações orientam em práticas de gestão, negociação coletiva, planejamento
estratégico, entre outros.

As atividades serão realizadas em 45 municípios, incluindo capitais e cidades do
interior. Para mais informações sobre datas, disponibilidade de vagas e como
participar, procure o sindicato empresarial que representa o seu setor ou a federação
da indústria do seu estado.
SAIBA MAIS – O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) foi criado em 2007
como instrumento da CNI e das federações de indústrias para fortalecer a
representação sindical empresarial. Além de estimular a oferta de serviços pelos
sindicatos às indústrias, o PDA contempla também quatro outros eixos: gestão e
comunicação sindical, formação de líderes e executivos sindicais, relacionamento
sindical e inteligência sindical.
Confira os cursos realizados em cada cidade:
FIEA
Maceió – 60 vagas
Como evitar problemas trabalhistas?
FIEAM
Manaus – 100 vagas
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria?
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Evento Encontro com Contadores
FIEB – 60 vagas
Pojuca
Como evitar problemas trabalhistas?
Salvador
Como atender a fiscalização do trabalho?
FIEC - 190 vagas
Fortaleza
Como evitar problemas trabalhistas?
Como atender a fiscalização do trabalho?
Juazeiro do Norte
Como evitar problemas trabalhistas?
Evento Encontro com Contadores
Limoeiro do Norte
Como evitar problemas trabalhistas?
Sobral
Como evitar problemas trabalhistas?
FIEG – 70 vagas
Goiânia
Como evitar problemas trabalhistas?
Oficina Atendimento às Indústrias na Prática
FIEMA – 90 vagas
Imperatriz
Como atender a fiscalização do trabalho?
São Luís
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Bate-papo Sindical sobre Prestação de Serviços
FIEMG - 210 vagas
Belo Horizonte
Oficina Atendimento às Indústrias na Prática

Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria?
Governador Valadares
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Juiz de Fora
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Montes Claros
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Patos de Minas
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Santa Vitória
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
FIEMS – 100 vagas
Campo Grande
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Corumbá
Como pagar menos tributos?
Dourados
Evento Encontro com Contadores
FIEMT - 90 vagas
Cuiabá
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Rondonópolis
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Sinop
Como pagar menos tributos?
FIEPA – 90 vagas
Barcarena
Como atender a fiscalização do trabalho?
Belém
Como atender a fiscalização do trabalho?
Santarém
Como atender a fiscalização do trabalho?
FIEPB – 80 vagas
Campina Grande
Evento Encontro com Contadores
João Pessoa
Evento Encontro com Contadores
FIEPE – 60 vagas
Caruaru
Como pagar menos tributos?
Recife
Como evitar problemas trabalhistas?
FIER – 30 vagas
Boa Vista
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
FIERN – 90 vagas
Caicó
Como fazer gestão de SST na era do eSocial?
Mossoró
Como evitar problemas trabalhistas?
Natal

Oficina Atendimento às Indústrias na Prática
FIERO – 30 vagas
Porto Velho
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria?
FIES – 60 vagas
Aracaju
Como evitar problemas trabalhistas?
Como atender a fiscalização do trabalho?
FIESP – 30 vagas
São Paulo
Oficina Aprimorando a Prática em Negociação Coletiva
FIETO – 60 vagas
Araguaína
Como lidar com as NRs que mais impactam a indústria?
Palmas
Como evitar problemas trabalhistas?
FINDES - 180 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
Como atender a fiscalização do trabalho?
Linhares
Como evitar problemas trabalhistas?
Serra
Como pagar menos tributos?
Venda Nova do Imigrante
Como atender a fiscalização do trabalho?
Vitória
Oficina Projetos para Captação de Recursos
Como evitar problemas trabalhistas?
FIRJAN - 60 vagas
Rio de Janeiro
Oficina Projetos para Captação de Recursos
Volta Redonda
Como evitar problemas trabalhistas?
Na crise, empresas recorrem a agência do governo de São Paulo
05/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A crise econômica levou a uma disparada nos empréstimos feitos pela Desenvolve SP,
agência de desenvolvimento do Estado de São Paulo, com objetivo de manter a
sobrevivência de empresas.
Os financiamentos das linhas de capital de giro oferecidos pela agência, usado para
atividades como compra de mercadorias e pagamentos de salários, tiveram um salto
de 187% no primeiro trimestre do ano, enquanto os desembolsos para investimentos
subiram 11%.
Com o avanço dos empréstimos para capital de giro, essa modalidade passou a
representar 47% dos desembolsos da Desenvolve SP. Em 2016, ela era responsável
por 26% do total.

Os juros da Desenvolve SP são subsidiados. Enquanto a média do mercado para
recursos livres é de 27,5% ao ano, de acordo com o Banco Central, a agência paulista
cobra em média 15% ao ano.
O presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, afirma que o crescimento
do capital de giro é resultado de estratégia da agência de aumentar o esforço para
conceder crédito nessa modalidade, que não é sua principal vocação, como forma de
atenuar efeitos da crise.
Na avaliação de Guilherme Fowler, professor de economia do Insper, a principal função
de uma agência de desenvolvimento deve ser oferecer crédito de longo prazo para
aumentar a produtividade das empresas.
Por outro lado, o direcionamento de recursos para capital de giro pode ser uma opção
válida para comba- ter efeitos da crise, como fechamento de empresas e aumento do
desemprego, afirma Fowler.
Porém subsidiar o capital de giro traz o risco de prolongar artificialmente a vida de
empresas pouco produtivas e torná-las dependentes dos juros menor do que o do
mercado para se manter em atividade, avalia o professor.
CRESCIMENTO
Os empréstimos da Desenvolve SP cresceram 58% no primeiro trimestre de 2017,
interrompendo trajetória de queda de três anos.
Entre janeiro e março, foram emprestados R$ 78,2 milhões, enquanto no mesmo
período de 2016 haviam sido R$ 49,5 milhões.
Mesmo assim, eles estão em nível 32% inferior ao de 2014, quando foram
emprestados R$ 114,8 milhões no primeiro trimestre.
A maior parte dos recursos para companhias foi destinada a médias empresas (com
faturamento entre R$ 3,6 milhões e R$ 90 milhões), que receberam 73% do montante
(R$ 57 milhões). A seguir vieram pequenas (24%, ou R$ 18,7 milhões). Grandes
empresas obtiveram R$ 2,5 milhões, 3% do total.
Outros R$ 7,6 milhões financiaram prefeituras.
Grosso modo, a agência atende a cerca de 4% das solicitações de empréstimo.
A Desenvolve SP foi criada em 2009, com o nome Nossa Caixa Desenvolvimento, e
recebeu um investimento de R$ 1 bilhão do Tesouro paulista para fazer empréstimos.
A agência também repassa recursos do BNDES e da Finep Financiadora de Estudos e
Projetos. Em 2012, recebeu o nome atual.
Cenário ainda se mostra desafiador para Gerdau superar crise de caixa
05/05/2017 – Fonte: DCI
Demanda em baixa e excesso de capacidade devem continuar pressionando
a rentabilidade da companhia, o que segundo analistas só reflete a difícil
situação do setor siderúrgico no Brasil
Os resultados financeiros das siderúrgicas brasileiras continuam pressionados pela
baixa demanda no País e o excesso de capacidade global. No caso da Gerdau, o
mercado espera um cenário ainda desafiador no curto e médio prazo.

"O pior já passou para a siderurgia brasileira. Porém, a Gerdau ainda precisa reduzir
custos, elevar a geração de caixa e vender ativos para diminuir seu endividamento",
afirma o analista da Upside Investor, Pedro Galdi.
Segundo ele, o excesso de capacidade global de aço não deve mudar tão cedo,
impactando os preços. "As margens continuarão penalizadas no setor. O que pode
amenizar a situação da Gerdau no curto prazo são suas operações nos Estados
Unidos."
No entanto, para o analista da Coinvalores, Felipe Silveira, as operações da siderúrgica
nos EUA poderiam trazer melhores resultados se não fosse a entrada maciça de
produtos importados naquele país, vindos principalmente da China e da Turquia.
"As operações norte-americanas poderiam até ser uma válvula de escape neste
momento, mas a concorrência com importados ainda segue fortemente", avalia.
O presidente da Gerdau, André B. Johannpeter, disse nesta quinta-feira (04) a
jornalistas que medidas anti-dumping nos Estados Unidos contra China e Turquia
podem beneficiar a empresa.
"Nossa geração de caixa na América do Norte foi fortemente impactada pela entrada
de importados no primeiro trimestre. Mas medidas que têm sido implantadas pelo
governo [Donald] Trump já vêm surtindo efeito", pontuou.
Enquanto a demanda no Brasil não decola,
baixo consumo na Europa, desaceleração
capacidade no mundo. "A Gerdau ainda
endividamento para patamares aceitáveis",

o cenário global continua impactado pelo
do crescimento na China e excesso de
tem muito a fazer para trazer o seu
acrescenta Galdi.

A alavancagem - relação entre dívida líquida e lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) - da companhia atingiu 3,5 vezes ao final de março
deste ano. "Para a Gerdau alcançar sua meta de alavancagem em torno de 2,5x, a
saída seria reduzir custos e vender ativos", observa o analista da Upside.
Silveira destaca, porém, que a siderúrgica conseguiu reduzir consideravelmente os
investimentos (capex) no ano passado. "Se a companhia mantiver o capex conforme
prometido para 2017, isso deve contribuir muito para a redução do endividamento."
A Gerdau informou que a previsão para este ano é de um desembolso de R$ 1,3 bilhão,
em linha com o capex de 2016. O foco dos investimentos, de acordo com Johannpeter,
será principalmente na melhoria da produtividade e na manutenção das operações.
Resultado fraco
No primeiro trimestre, a Gerdau reverteu lucro de R$ 14 milhões e reportou prejuízo
líquido ajustado de R$ 34,1 milhões, devido à provisão para pagamento de impostos.
Já o Ebitda ajustado alcançou R$ 853 milhões de janeiro a março, recuo de 8,3% na
comparação anual. Porém, houve crescimento de 19,1% em relação aos três últimos
meses de 2016.
O vice-presidente executivo de finanças, Harley Lorentz Scardoelli, justificou a queda
do Ebitda na comparação anual com o descompasso entre custos de matéria-prima e
preços de venda, que não cresceram na mesma proporção.
Segundo o analista da Coinvalores, o resultado da siderúrgica veio acima do esperado,
apesar de fraco. Para Galdi, o balanço financeiro da empresa reflete a realidade do
setor no Brasil. "A atividade mostra sinais de melhora, mas ainda vai demorar para
decolar."

A estimativa de Silveira é de um início de retomada do mercado siderúrgico para o
segundo semestre deste ano, em linha com as previsões divulgadas pela Gerdau. Já
Galdi se mostra mais cético.
"O mercado de aço no Brasil só deve apresentar uma recuperação mais consistente a
partir de 2018, especialmente na segunda metade do ano", acredita.
De janeiro a março, as vendas de aço da Gerdau totalizaram 3,59 milhões de
toneladas, queda de 6,8% em relação a igual período do ano passado. Na comparação
com o trimestre imediatamente anterior, houve retração de 5,5%.
O desempenho da companhia foi impactado pela baixa demanda no mercado
doméstico, principalmente no segmento de aços longos, resultado da crise da
construção civil.
Johannpeter destacou que tanto a Gerdau quanto o setor em geral tem apostado no
mercado externo para escoar a produção.
"As margens na exportação são baixas e às vezes até negativas, mas os embarques
são essenciais para manter a capacidade das plantas no País", explicou o executivo.
Após dois anos em queda, produção de eletrônicos sobe 4,3% no 1° tri
05/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A indústria de eletroeletrônicos ampliou em 4,3% sua produção no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016, segundo a Abinee, que
reúne fabricantes.
O setor não registrava uma alta trimestral desde 2014. O aumento é um "início de
retomada", mas a base de comparação ainda é baixa, afirma o presidente da
associação, Humberto Barbato.
Em 2015, a indústria reduziu sua produção em 21% e, no ano passado, em mais 11%.
O crescimento neste ano foi impulsionado pelo segmento de eletrônicos -o de elétricos,
que sofreu menos durante a crise econômica, se mantém abaixo do nível de um ano
atrás.
"A demanda do setor elétrico depende de leilões de infraestrutura. As vendas de 2016
vieram de obras contratadas antes da crise se agravar, mas 2017 não deverá ser um
ano de grandes investimentos para as fabricantes."
Os leilões de transmissão realizados no fim de 2016 e em abril deste ano deverão ter
impacto dentro de cerca de 12 meses, avalia Rafael Paniagua, presidente da ABB, de
automação e energia.
A empresa, que acaba de finalizar uma fábrica de disjuntores em Guarulhos, não prevê
novos aportes neste ano.
"Os investimentos dependerão do leilão de energia renovável, prometido para o
segundo semestre. Também vamos aguardar o marco regulatório para veículos
elétricos para iniciar a construção da planta de carregadores", diz.

Movimentos sindicais organizam o “ocupa Brasília”
05/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
Intenção é fazer uma semana de pressão na capital federal e atos em todas
os estados em maio

Manifestação dos trabalhadores em Curitiba na paralisação no dia 28 de abril (foto:
Arquivo/BP)
As centrais sindicais brasileiras vão retormar as manifestações contra as reformas
trabalhista e da Previdência na semana de 15 a 19 de maio, com uma ocupação maciça
de Brasília. A decisão foi tomada ontem, em encontro das sindicais em São Paulo. Por
enquanto, uma nova paralisação nacional não foi marcada, mas atos isolados devem
acontecer nos estados.
Os dirigentes de todas as centrais sindicais do Brasil decidiram fazer um trabalho nos
gabinetes dos deputados federais entre os dias 8 e 12 de maio para alertá-los sobre
os prejuízos que as reformas do governo federal (Previdência e Trabalhista)
representam para a classe trabalhadora.
E, entre os dias 15 e 19 de maio, serão realizadas diversas atividades com
trabalhadores de todo o Brasil, uma marcha de rurais e uma “ocupação total de
Brasília”.
As centrais estão na linha de frente das manifestações desde que o governo anunciou
as reformas. Desde então já foram realizadas duas paralisações nacionais de 24 horas
— em março e em abril — para forçar o governo a renogociar as reformas. Na
mobilização da semana passada as centrais divulgaram a participação de cerca de 40
milhões de trabalhadores nos protestos.
A reforma trabalhista já passou pela Câmara dos Deputados e tramita no Senado. A
reforma da Previdência ainda esbarra nas comissões da Câmara. O líder do governo
na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que o atraso no cronograma de
apreciação da reforma da Previdência em virtude da invasão de manifestantes na
comissão especial na noite de quarta-feira será o tempo necessário para tirar dúvidas
e convencer a base aliada da aprovação do texto.
Ribeiro acredita que os deputados estão convictos da necessidade da reforma, mas
que eles ainda têm dúvidas pontuais. Devido à invasão de agentes penitenciários, a
sessão de apreciação dos destaques ao texto-base ficou para terça-feira da semana
que vem. Ainda não há data para a primeira votação da medida em plenário.
Sul e Sudeste têm maioria das cidades com saldos de emprego mais elevados
05/05/2017 – Fonte: DCI
Representantes de prefeituras veem melhora na atividade econômica e ressaltam
importância de exportações; Norte e Nordeste, porém, encontram dificuldade com
menor investimento público

A lista das 40 cidades que registraram melhores saldos de emprego formal, entre
janeiro e março deste ano, tem 34 municípios das regiões Sul e Sudeste do País.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que
cidades exportadoras e com participação relevante da indústria ocupam o topo do
ranking de emprego.
É o caso de Franca, no interior de São Paulo, onde as contratações superaram as
demissões em 4.685 postos no primeiro trimestre. Segundo representante da
prefeitura local, a produção de calçados é o principal gerador de trabalho na região.
"Além de uma melhora das perspectivas para a atividade econômica, a indústria
calçadista é beneficiada por um fator sazonal. Isso porque ocorrem várias admissões
nos primeiros meses do ano, depois dos cortes em dezembro", diz Deyvid Alves da
Silveira, diretor da divisão de indústria, comércio e serviços da secretaria de
desenvolvimento de Franca.
Ainda que o ritmo das contratações deva cair no segundo semestre, o entrevistado
projeta que a cidade deve encerrar 2017 com um saldo positivo de 2 mil vagas.
O crescimento da exportação de calçados também beneficia a cidade neste ano. De
acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), houve
aumentos nos embarques dos três principais produtos vendidos ao exterior pelo ramo
industrial. Somadas, as variedades de calçados representaram 64% dos US$ 42,499
milhões do volume exportado por Franca de janeiro a abril.
Situações semelhantes foram vistas em Blumenau e Joinville, as representantes mais
bem colocadas de Santa Catarina no ranking de emprego. Com oito das 40 cidades
que registram melhores dados neste ano, o estado lidera no País, empatado com o
vizinho Rio Grande do Sul.
Favorecidas por incrementos nos embarques de manufaturados, as vendas para
estrangeiros dos dois municípios avançaram no primeiro quadrimestre do ano.
"Grande parte da geração de vagas se deve à produção de fumo, da empresa Souza
Cruz", diz Moris Kohl, secretário municipal de desenvolvimento econômico de
Blumenau.
Ele calcula uma manutenção dos números positivos no mercado de trabalho para o
segundo semestre. "Não teremos resultados como os anteriores à crise, mas serão
melhores que os dos últimos anos."
Já Richard Klymyszyn, gerente na secretaria de planejamento urbano e
desenvolvimento sustentável de Joinville, destaca a fabricação de produtos metálicos

e mecânicos. Os dados do Mdic indicam que a exportação de peças para veículos cresce
em 2017.
Apesar do desempenho positivo de algumas cidades do interior, quase todas as
capitais de Sul e Sudeste marcam saldos negativos neste ano. A única exceção é
Curitiba, onde foram acrescentadas 348 vagas no primeiro trimestre.
Crise ao norte
Nas regiões Norte e Nordeste, entretanto, a situação é pior. A primeira representante
nordestina no Caged é Luis Eduardo Magalhães, cidade baiana que ocupa a 18ª
colocação na lista. Depois, só na 53ª posição é encontrado outro membro da região Dias d'Ávila, também na Bahia. Na região Norte, nenhum município aparece entre os
100 com melhores números de emprego.
Professor de economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Antônio Carlos
Alves dos Santos explica que as regiões Norte e Nordeste dependem mais do
investimento público, hoje enfraquecido, e têm economia menos diversificada, o que
justifica os resultados piores durante a crise.
Já no Centro-Oeste, 5 cidades figuram no top 40 do mercado de trabalho. Destaque
para Cristalina, em Goiás, a melhor colocada.
Sobre o quadro da região, o professor indica que a supersafra deste ano deve favorecer
os dados de mercado de trabalho nos próximos meses. A melhora não será tão grande,
no entendo, por causa da forte mecanização do setor agropecuário, que reduz a
demanda das empresas do segmento por mais mão de obra.
Entre janeiro e março, o Brasil fechou 64.378 postos de trabalho formais. O melhor
resultado foi visto no Sul, com criação de 63.522 vagas, e o pior, no Nordeste, com
redução de 106.277 postos.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira (4) que a criação
de empregos deve voltar a crescer ainda neste ano. "Já no segundo semestre nós
esperamos ter um crescimento do emprego", afirmou. "A preocupação com o
desemprego é de todos, agora vai diminuir".
O ministro ressaltou que, em meio a uma crise econômica, "o emprego demora um
pouco mais" para reagir na comparação com outros indicadores. "O país precisa
crescer para que possa diminuir o desemprego".
A declaração foi feita em evento do setor de supermercados realizado em São Paulo.
Criação de empregos será retomada ainda neste ano, diz Meirelles
05/05/2017 – Fonte: G1
Em evento de associação de supermercados, ministro disse que a economia
já está crescendo e voltou a defender a importância das reforma da
Previdência

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, após palestra na feira Apas, em São Paulo
(Foto: Karina Trevizan/G1)
O ministro também voltou a afirmar que a economia "já está crescendo" novamente.
"A nossa previsão é que o país cresceu no primeiro trimestre 0,7 a 0,8%. A nossa

previsão para o crescimento no ano, comparando o final do ano com o começo do ano,
é 2,7%".
Reforma da Previdência
Meirelles voltou a defender a reforma da Previdência, que está em fase de aprovação
em plenário na câmara dos deputados.
"A reforma da Previdência diminui o ritmo de crescimento das despesas públicas, deixa
mais recursos portanto para o setor privado. E isto é refletido portanto por mais
recursos disponíveis para o consumo e para o investimento, além de aumentar o nível
de confiança na economia brasileira, o que é fundamental".
Meirelles comentou ainda os protestos contra as reformas propostas pelo governo,
especialmente a da previdência. "Se eu não tenho muita informação, alguém chega
para mim e me diz que vai me tirar um direito eu não gosto, fico bravo", disse. "As
pessoas estavam tendo a informação que está sendo transmitida por diversos meios,
especialmente mídia social, de que há retirada de direitos. Então, é uma questão de
completar a informação, que é o que estamos tentando fazer".
"De fato, a pessoa vai ter que se aposentar numa idade em média um pouco maior.
No entanto, é importante dizer que o maior direito que tem que ser preservado é o
direito a segurança de que vamos receber aposentadoria. Previdência quebra, quebrou
em muitos países".
Ainda falando sobre a reforma da Previdência, o ministro respondeu sobre o impacto
das concessões a setores específicos na previsão inicial do governo. "A nossa avaliação
é que o relatório, como está, ele equivale a gerar uma economia fiscal de cerca de
75% do que nós tínhamos previsto, o que é um número dentro das nossas
expectativas".
Preocupações políticas
O ministro negou que turbulências no cenário político possam impactar na retomada
do crescimento da confiança na economia. "O índice de confiança não entra nesse
questionamento. Ele mede o nível onde, de um lado consumidores, de outro lado
empresários, têm de que a economia vai se recuperar, e não medindo preocupações
políticas."
Sobre a articulação do governo para que a reforma da Previdência seja aprovada no
Congresso, Meirelles disse que "o debate é legítimo". "Isso tem que ser muito debatido
mesmo, é normal."
Questionado por jornalistas se pretende se candidatar à presidência em 2018,
Meirelles não confirmou. "Estou totalmente concentrado e focado em fazer a economia
brasileira crescer. Esse é o meu trabalho", respondeu.
Acordo trabalhista atrai investimentos, diz Volks
05/05/2017 – Fonte: Valor Econômico
À primeira vista, um contrato de exportação de motores de carros nada teria a ver
com reforma das leis do trabalho. Mas na Volkswagen, que há anos cultiva a prática
de negociar exaustivamente com os sindicatos de trabalhadores, há ligações profundas
entre os dois temas. Segundo a empresa, acordos trabalhistas mais flexíveis conferem
segurança para investir no desenvolvimento de novos produtos e, assim, ajudam a
companhia a comprometer-se com clientes do mercado externo.
Este ano, pela primeira vez, a montadora alemã conseguiu fechar acordos longos, com
duração de cinco anos, em todas as suas quatro fábricas do país. A principal
característica desses entendimentos é a flexibilidade em vários termos, como ajuste

salarial e jornada. Sem confrontos no front trabalhista a empresa comemorou ontem
um novo contrato para envio de um grande lote de motores para o México até 2020.
Já faz alguns anos que a Volks optou pelos acordos trabalhistas mais longos como
forma de ter previsibilidade para seus investimentos, afirma o vice-presidente de
Recursos Humanos, Nilton Junior. Esse processo começou com o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, onde está a sua maior fábrica do país. O modelo ampliou-se,
depois, para outras fábricas, como a de São Carlos (SP), que produz motores e, agora,
na renovação dos contratos, acordos de cinco anos foram fechados também com
Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR). Esses contratos envolvem 16,5 mil
empregados.
O executivo diz que esse tipo de debate só é possível onde existe, como ele diz,
"sindicalismo na essência, que produz resultados". No caso da Volks, as negociações
não são fáceis. Nem muito menos curtas. Em São Bernardo do Campo, no ABC, a
última negociação para renovação do contrato válido até 2021, levou 200 horas.
É claro que a crise também empurrou o trabalhador para negociações nas quais ele
teve de abrir mãos de benefícios.
Os empregados da fábrica de São Bernardo, aceitaram, segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos, abrir mão de ajuste salarial de acordo com a inflação, em troca de um
abono fixo. Na mesma convenção coletiva, o adicional noturno foi reduzido de 25%
para 20%. O reajuste com base na inflação voltará nos próximos anos, segundo o
sindicato.
Nas longas discussões com sindicatos, a Volks também buscou garantir flexibilidade
das jornadas. Isso vale tanto para tempos de vendas aquecidas, quando as horas
extras são guardadas nos chamados bancos de horas, como em tempos de crise,
quando a saída, para evitar demissão, é recorrer a diversas ferramentas. Um dos mais
utilizados na Volks é o Programa Seguro-Desemprego, que prevê redução de até 30%
na jornada de trabalho e 15% nos salários.
No ano passado, a Volks anunciou que tinha um excedente de 3,6 mil trabalhadores
em São Bernardo. Por meio de um Plano de Demissões Voluntária conseguiu eliminar
1,33 mil postos, segundo informações do sindicato. O restante do excedente foi
compensado com o PSI e suspensão temporária do trabalho - conhecida no Brasil como
"layoff".
"Após centenas de horas de negociação vemos as vantagens do acordado
sobre o legislado", diz vice-presidente da Volks
Embora a manutenção do emprego esteja em jogo nas novas negociações, Nilton diz
que é errada a ideia de que o trabalhador abre mão de conquistas passadas
simplesmente para não ser demitido. Para ele, o raciocínio vai além:
"Estamos falando que a fábrica onde ele trabalha vai atrair investimentos em novos
produtos e passar a oferecer emprego de qualidade".
Como outras montadoras, a Volks está atenta a não perder o mercado externo. Para
Nilton, as negociações trabalhistas têm muito a ver com o fato de a fábrica de motores
de São Carlos ter sido escolhida, entre as operações da marca no mundo, para
exportar motores que vão equipar os modelos Jetta, Golf e Variant produzidos no
México. O contrato prevê envio de 250 mil motores para a fábrica da Volks no
município de Puebla, entre o segundo semestre de 2017 e 2020.
Durante evento em São Carlos, o presidente da Volks para a América do Sul, David
Powels, anunciou que o contrato para o mercado mexicano exigiu investimento de R$

50 milhões, que se soma ao plano de R$ 460 milhões já anunciados para a
modernização da fábrica, que também abastece todas as fábricas Volks no Brasil.
A Volkswagen é tradicionalmente a maior exportadora do setor automotivo. No
primeiro trimestre, a montadora registrou um aumento de 102% no volume
embarcado (47,9 mil veículos) na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Esse volume equivale a 27,8% dos embarques de toda a indústria automobilística no
mesmo período.
"Ter a flexibilidade para planejar volumes, conforme as demandas, nos dá segurança",
afirma Nilton. A experiência nas negociações com os empregados não livrou a Volks
de ações na Justiça. Nilton acredita, no entanto, que a reforma trabalhista tende a dar
mais visibilidade a esse tipo de relação com os empregados e o modelo Volks poderá
inspirar outras empresas.
Há quem ache que não ter esse tipo de relacionamento é mais fácil. Mas depois de
centenas de horas de negociações percebemos as vantagens que o acordado tem
sobre o legislado", diz. "Uma assembleia na qual comparecem mais de 6 mil
empregados é o que dá legitimidade ao processo".
Representantes do governo e relator da modernização trabalhista defendem
projeto
05/05/2017 – Fonte: Portal Brasil
Novo texto vai impulsionar a geração de empregos, reduzir a informalidade no
mercado de trabalho e melhorar a segurança jurídica

Durante debate no canal SBT, representantes do governo e o relator da modernização
trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), defenderam a mudança na
legislação. Segundo eles, o projeto pode incentivar a criação de empregos e reduzir a
informalidade no mercado de trabalho brasileiro.
Eles explicaram que as mudanças não retiram direitos dos trabalhadores, que
continuam garantidos pela Constituição e pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). A partir da aprovação desse texto, será possível garantir proteção para milhões
de brasileiros que estão na informalidade, sem um contrato que contemple modelos
de trabalho contemporâneos.
A CLT, lembrou o deputado Rogério Marinho, é de 1943. “É evidente que precisamos
oxigenar essa lei. Para modernizar, tem de ter coragem de retirar a tutela excessiva
do Estado”, argumentou o parlamentar. Ele ponderou que centenas de profissões que
existiam na década de 1940, quando a legislação foi criada, não existem mais.
Martha Seillier, chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, observou que a legislação
não consegue atender aos trabalhos em ramos como o de tecnologia ou de
criatividade. “Tudo o que fazíamos de 1940 para cá mudou e obviamente isso traz
muitas diferenças na forma de trabalhar”, argumentou. “A legislação é pensada para
o trabalho de fábrica, repetitivo. Hoje, temos outros tipos de trabalho, trabalhos
criativos”, afirmou.

Benefícios para o trabalhador
Para o coordenador do grupo de trabalho sobre modernização da legislação trabalhista
do Ministério do Trabalho, Admilson Moreira, as mudanças ainda vão beneficiar o
trabalhador por permitirem negociações mais flexíveis. O home office (trabalho de
casa), mudanças na jornada de trabalho e outros pontos poderão ser parte de acordo
ou convenção coletiva. “Isso é um avanço importante para a sociedade”, defendeu.
Reforma trabalhista muda conceito de salário e afeta até a sua aposentadoria
05/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

A reforma trabalhista aprovada na última quarta-feira (26) na Câmara traz também
modificações no que é considerado salário, influenciando tanto no total que o
trabalhador recebe no final do mês quanto no que é arrecadado por benefícios como
fundo de garantia e pela própria Previdência. Ao alterar o artigo 457 da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), o Congresso passa a legalizar os pagamentos “por fora”,
o que pode aumentar a renda do empregado, mas com alguns prejuízos.
Segundo o texto aprovado, o salário passa a ser apenas o valor definido durante a
contratação, além de comissões e gratificações legais, como adicional noturno e de
insalubridade. Isso retira, portanto, valores referentes a diárias de viagem,
percentagens e principalmente eventuais abonos que o trabalhador possa receber. E,
como eles não fazem mais parte da remuneração fixa, deixam de ser tributados.
Para o juiz do trabalho e membro da comissão de redação da reforma trabalhista,
Marcos Melek, a nova lei vai permitir que os patrões paguem mais a seus funcionários,
já que ela derruba a restrição da CLT que impedia essa bonificação. “Isso vai estimular
o empregador para oferecer mais dinheiro para o empregado”, aponta. “E se ele
precisar retirar [esse extra], ele pode, sem problemas”. Para o jurista, exatamente
por não haver integração ao salário, o trabalhador vai acabar ganhando mais.
No entanto, essa é uma opinião que não é consenso no meio jurídico. Para a advogada
Vivian Dias, assessora jurídica do escritório Mascaro Nascimento Advocacia
Trabalhista, o que a reforma faz é legalizar o pagamento “por fora” — uma prática que
era proibida pela CLT.
Como ela explica, um trabalhador com remuneração de R$ 3.500 pode ter apenas R$
2.000 classificado como salário e os outros R$ 1.500 sendo tratados como uma
bonificação, ou seja, algo adicional. “O que manda na CLT é a habitualidade. Se você
tem essa parcela fixa, o juiz entende como salário. Pela nova redação, isso muda e o
empregado não pode mais entrar na Justiça por essa razão”, explica.
Além disso, ela questiona a lógica de que os patrões vão realmente aumentar a
remuneração ao serem exonerados desses impostos salariais. “Em tempos de crise,
não tem como saber se a empresa vai preferir pagar mais ao empregado ou ficar com
esse lucro. É algo bem difícil de prever”, pondera Vivian. Já o advogado trabalhista e
professor da PUCPR, Fabio Luiz de Queiroz Telles, é mais cético em relação a uma
eventual vantagem ao trabalhador. “Pode ser que um ou outro funcionário realmente
ganhe mais, mas a grande maioria vai ter perdas”.

FGTS e aposentadoria
A principal crítica de Telles à mudança no artigo 457 da CLT é que a desvinculação
desses adicionais do salário afeta também o quanto é arrecadado pelo trabalhador ao
fundo de garantia e à Previdência.
Utilizando o mesmo exemplo do trabalhador que recebe R$ 3.500, mas com somente
R$ 2.000 como salário, seria sobre este valor apenas que o INSS e o FGTS seriam
calculados. Dessa forma, embora o indivíduo realmente receba mais ao fim do mês,
pode haver uma perda significativa a médio e longo prazo. “Como o salário é a base
de cálculo para a contribuição previdenciária, vai haver uma redução nesse valor e no
benefício. A tendência é que, no futuro, a aposentadoria seja menor”, explica o
professor.
Outro ponto é o próprio fundo de garantia. Para Vivian, a parcela adicional que será
incorporada ao holerite — o “por fora” — é um dinheiro que o próprio governo acaba
perdendo. “Em um fundo assim, ele está sendo aplicado em coisas do próprio governo.
Mas, sem ele, esse montante não está indo a lugar algum”.
Temer: não há luta de mérito na reforma trabalhista, há luta política
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer (PMDB) classificou como luta política, e não de mérito, as
oposições à reforma trabalhista, incluindo as críticas que recebe do PT e da expresidente Dilma Rousseff. Temer afirmou que Dilma chegou a defender mudanças
nas leis trabalhistas enquanto esteve no governo, mas que não conseguiu implementálas. A proposta de Temer para modernizar a legislação trabalhista foi aprovada na
Câmara dos Deputados e agora está no Senado.
“É uma luta política, as pessoas não estão discutindo tecnicamente”, disse o presidente
em entrevista para a Rede TV gravada na última terça-feira (2) e exibida na noite
desta quinta (4). “A presidente Dilma, no passado, disse que era fundamental a
reforma trabalhista, até em alguns momentos esboçou tentativas.”
O presidente afirmou também que os trabalhadores não ficarão fragilizados nas
negociações com os patrões por causa da prevalência do acordado sobre o legislado,
como prevê a proposta. “As pessoas que estão nos sindicatos, de empregados e
empregadores, têm condições para afirmar acordos e vontades. Os sindicatos dos
trabalhadores saberão e sabem negociar”, disse.
A legalização do trabalho intermitente, que permite a contratação por dias e horas
específicos, vai gerar empregos, e não precarizar trabalhos, disse o presidente. Temer
disse que as pessoas são contra o projeto da reforma trabalhista porque não leram a
Constituição, que, destacou, já prevê a prevalência das convenções e dos acordos
coletivos. O presidente disse ainda que não faltou conversa com a sociedade para
propor o texto.
Quanto à terceirização, que foi aprovada em um projeto separado, Temer disse que a
lei garante mais do que a terceirização da atividade-fim, mas também a
responsabilidade da companhia que contrata o serviço por eventual negligência da
empresa que oferece o trabalho terceirizado. “Há dupla garantia, o direito fica
acrescido.”
Sobre as mudanças na legislação tributária, Michel Temer disse que o governo fará
uma simplificação, “não exatamente uma reforma”. Ele prometeu que a proposta que
vai apresentar irá desburocratizar os meios de pagamentos tributários. O presidente
disse ainda que vai ajudar o Congresso Nacional a propor uma reforma política.

Edison Lobão escolhe Jucá como relator da reforma trabalhista na CCJ do
Senado
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Edison Lobão
(PMDB-MA), escolheu o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), como relator da
reforma trabalhista no colegiado. A proposta, que chegou esta semana na Casa,
também vai tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). Na CAE, o relator será Ricardo Ferraço (PSDB-ES). Já na CAS,
a presidente da comissão, Marta Suplicy (PMDB-SP), ainda não escolheu o relator.
Segundo Lobão, ele não pretende ficar no caminho da aprovação do projeto. Ele
também admitiu que a escolha de Jucá deve resultar em um parecer alinhado com o
governo. “O projeto foi aprovado na Câmara, veio pelo Senado, vai ser analisado por
três comissões, ele é tido como necessário ao País para ajudar a consertar a economia.
Eu não desejo atrapalhar. Se você acha que o Jucá dará um parecer mais ou menos
alinhado com o governo, suponho que é isso que se quer”, declarou.
O Palácio do Planalto tentou evitar que a proposta passasse pela CCJ, por temer que
Lobão pudesse escolher um aliado do líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), para o
posto. Renan é contrário ao texto defendido pelo governo. “Se eu tivesse que indicar
uma pessoa alinhada a Renan, indiciaria a mim mesmo”, brincou Lobão. Ele disse que
o presidente tem prerrogativa livre para escolher qualquer um dos senadores, e que
Jucá está “aparelhado” para fazer um bom trabalho.
Apesar das divergências com o governo, Lobão considera que Renan deve permanecer
na liderança. Ele avaliou que é normal haver divergências na bancada do PMDB. “Ele
tem o direito de ter as posições que quiser. Sobretudo no nosso partido, que
tradicionalmente cultua a liberdade de cada um dos seus membros. A posição dele não
nos obriga a segui-lo”, ponderou.
Ontem, Renan operou com a oposição para que a proposta também tenha que passar
pela CCJ, além da CAE e da CAS que já estavam acordadas. Isto vai gerar um atraso
de até 30 dias na tramitação da reforma, considerando o tempo previsto inicialmente
pela cúpula do governo, que defendia a votação no plenário no início de junho. Por
conta disso, cerca de oito dos 22 senadores do PMDB tentaram fazer um movimento
para destituir Renan do cargo, mas não conseguiram apoio suficiente.
Governo oferece benefício a devedor do fisco para garantir apoio a reforma
05/05/2017 – Fonte: Folha e S. Paulo
O Palácio do Planalto e seus aliados no Congresso devem oferecer benefícios a
empresas e produtores rurais com dívidas com o fisco para reduzir as resistências à
reforma da Previdência sem precisar fazer novas concessões na proposta que muda
as regras das aposentadorias.
A ideia é angariar votos sem reduzir ainda mais a economia prevista com a reforma e
sua contribuição para o equilíbrio das contas públicas.
Comissão mista do Congresso aprovou nesta semana mudanças significativas no novo
programa de regularização de débitos fiscais proposto pelo presidente Michel Temer,
incluindo no projeto benefícios para os devedores.
A nova versão amplia o prazo de parcelamento das dívidas de 10 para 20 anos e dá
descontos nas multas e juros que podem chegar a 90%.

Também retira a multa prevista em casos que forem levados ao Carf (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais). As empresas recorrem ao conselho quando
discordam de autuações do fisco.
Para atender à bancada ruralista, o Congresso incluiu a possibilidade de parcelamento
de R$ 26 bilhões em dívidas com o Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural). Empresas em recuperação judicial também poderão parcelar débitos.
Deputados na linha de frente das negociações da reforma da Previdência confirmaram
que a bancada ruralista pressiona o governo.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a cobrança sobre
a receita bruta com a venda da produção agrícola devida pelo empregador rural pessoa
física. Mais de 15 mil processos estavam suspensos na instância de origem à espera
do desfecho do julgamento.
Representantes do governo disseram ter ouvido do deputado Newton Cardoso Júnior
(PMDB-MG), relator do projeto, que tinha 54 votos contrários às reformas propostas
pelo governo Temer se as mudanças forem vetadas. A reportagem da Folha não
conseguiu falar com o deputado até a conclusão desta edição.
O governo também discute esperar a aprovação da reforma trabalhista no Senado
antes de colocar em votação a nova Previdência na Câmara, o que poderá atrasar o
atual cronograma de votação.
RECLAMAÇÕES
O presidente recebeu reclamações de parlamentares governistas. Eles dizem que todo
o ônus político da aprovação das reformas recai neste momento sobre a Câmara.
A expectativa é que a reforma trabalhista seja analisada pelo plenário do Senado no
início de junho, o que adiaria a previdenciária para a segunda quinzena do mês que
vem ou até para julho.
Com mais tempo, o presidente teria margem de negociação para assegurar os 308
votos necessários para aprovar a reforma na Câmara.
A votação da reforma na comissão especial da Previdência na Câmara foi interrompida
na quarta-feira (2) após a invasão do Congresso por agentes penitenciários contrários
ao projeto. Ela será retomada na próxima terça (9). O texto-base já foi aprovado, mas
falta analisar destaques que poderão alterá-lo.

Resistência a alterar Previdência é dos poderosos, não dos pobres, diz Temer
05/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (4) que a campanha contra a
reforma da Previdência proposta pelo Planalto vem dos "poderosos", e não dos mais
pobres.
"Parece que quem está fazendo campanha contra são os mais vulneráveis. Não é
verdade. Quem está fazendo campanha são aqueles que ganham R$ 20 mil, R$ 15
mil, R$ 16 mil, que tinham cinco anos a menos para se aposentar", afirmou em
entrevista à RedeTV.
"Quem faz a campanha dos chamados pobres na verdade está fazendo a campanha
dos poderosos, porque são eles que têm capacidade de mobilização e agitação."
Principal ponto da reforma proposta por Temer, o texto pretende acabar com a
aposentadoria por tempo de contribuição. Todos deverão trabalhar no mínimo 25 anos,
e a idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 para
mulheres.
A reforma também altera o sistema dos trabalhadores rurais: hoje eles podem se
aposentar comprovando o exercício da atividade por 15 anos, com 55 anos de idade
para as mulheres e 60 anos para os homens. O texto do Planalto prevê que os
camponeses se aposentem aos 60 e 57 anos (homens e mulheres), com um mínimo
de 15 anos de contribuição para o INSS.
Para Temer, no entanto, a grande resistência surge porque a reforma equipara as
aposentadorias de servidores públicos e da "classe política" às do sistema geral.
Ele não quis dizer quantos votos o Planalto já conta no plenário da Câmara para
aprovar o texto nem se sentiu confortável para assegurar que ela será aprovada. "Eu
farei o possível para passar, e estarei obediente às decisões da Câmara e do Senado."
Ele afirmou ainda que até o fim de maio o governo deve enviar ao Congresso a
proposta que altera o regime previdenciário dos militares, que ficaram fora da primeira
etapa da reforma.
Ele voltou a afirmar que, se a reforma não for feita hoje, "amanhã não vai haver 10%
[do Orçamento] para investimento e, se for depois de amanhã, não vai ter como pagar
aposentadoria e salário".
Temer também reconheceu que o enfrentamento do líder de seu partido no Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), é um problema para sua administração, mas disse que
ele não consegue tirar votos do governo. "Conseguir votos ele não consegue."

CAIXA DOIS
Temer defendeu ainda uma distinção entre caixa dois e propina na apuração dos
episódios delatados por ex-executivos da Odebrecht em acordo de delação com a
Operação Lava Jato.
"O que ocorria muito é a história do chamado caixa dois, o que é uma coisa diferente
da chamada propina", afirmou.
"Como fazer a distinção, confesso que não sei. Naturalmente, o Ministério Público
saberá fazer uma distinção. De vez em quando escuto uma palavra no sentido de que
se caminhe para essa especie de diferenciação, distinção."
Ele afirmou que, em toda sua trajetória política, nunca recebeu uma oferta de doação
não contabilizada. "Nunca houve isso."
Temer afirmou também que é "facílimo" governar com oito ministros investigados pela
Lava Jato.
"É facílimo governar nessas condições pela decisão que eu tomei", afirmou, sobre a
"nota de corte"
Em outro momento, o presidente afirmou que "não há derrota" da Lava Jato nas
decisões do Supremo de soltar presos preventivos, como José Dirceu e João Carlos
Genu.
"Há revisão. São instâncias diversas, para efeito de recursos. O que não pode haver é
briga entre as instâncias."
ERROS
Temer, que em entrevista à Folha em março disse não ter cometido erros em seu
governo, afirmou nesta quinta que pode ter cometido "um ou outro equívoco, mas
acidental, não proposital".
"É possível ter errado aqui e acolá, mas não sinto que tenha errado. Tudo que tenho
feito tem tido apoio do Congresso Nacional, bons resultados. Houve erros? Nesse
sentido não. Posso ter cometido um ou outro equívoco, mas acidental, não proposital."
Reforma da Previdência é uma questão mais complexa, afirma Alckmin
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu a aprovação da
reforma trabalhista no Senado com o mesmo conteúdo aprovado pela Câmara dos
Deputados, sem alterações. Por outro lado, o tucano afirmou que a reforma da
Previdência, que ainda está na Câmara, é uma questão mais complexa e precisa ser
discutida. O governador defende que os servidores públicos tenham as mesmas regras
dos trabalhadores vinculados ao regime geral do INSS.
Ele é crítico das concessões feitas pelo presidente Michel Temer (PMDB) para
contemplar servidores e aumentar o grau de aprovação entre os parlamentares. “Nós
precisamos caminhar no sentido de ter o regime geral da Previdência, não ter regras
diferentes para quem é do setor público e do setor privado”, disse o tucano, após
participar de cerimônia em celebração ao Dia da Língua Portuguesa, que é
comemorado amanhã, 5.
O governador afirmou que o sistema previdenciário do Estado de São Paulo é “o melhor
do Brasil” e um modelo para a Previdência federal. Ele diz que, ao estabelecer o mesmo
teto do INSS para servidores que entraram na carreira após 2013, e criar um sistema
complementar para aposentadorias acima do teto, o déficit previdenciário acabará no

futuro. “No curto prazo, até onera mais, porque o Estado continua pagando o déficit e
contribui para o sistema novo. Mas em dez anos, daqui para frente, vai salvar o
Estado”, disse.
Na terça-feira, 2, Alckmin já havia criticado a proposta como está sendo discutida na
Câmara e disse que o Brasil não pode fazer uma “reforma do INSS”, mas, do “sistema
geral”.
Alckmin e os outros governadores tucanos participaram de uma reunião promovida
pelo PSDB em Brasília com o presidente Michel Temer (PMDB), na quarta-feira (03),
para discutir o apoio do partido às reformas do Planalto. No encontro, os integrantes
da cúpula do PSDB entenderam que não há necessidade de adotar o fechamento de
questão para a reforma da Previdência na Câmara.
Para a reforma trabalhista, Alckmin classificou o relatório do tucano Rogério Marinho
(RN) como “muito bom” e defendeu que os senadores aprovem o texto sem alterações,
para a proposta não precisar voltar à Câmara. O governador disse ainda que o fim do
imposto sindical obrigatório, como propôs Marinho, é necessário.
Para ser eficaz, reforma da Previdência não pode mais ser alterada, diz
Meirelles
05/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
Para que a reforma da Previdência alcance o objetivo do governo de controle de gastos
e ajuste fiscal, o projeto não pode ser "fundamentalmente alterado", segundo o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para conseguir apoio de parlamentares, o
governo fez uma série de concessões no projeto, como idade mínima para mulheres
de 62 anos, inferior à dos homens, de 65 anos, e regras especiais para categorias
como policiais federais.
Após essas mudanças, Meirelles calcula que o texto-base aprovado na comissão
especial da Câmara nesta quarta (3) preserva 75% das economias fiscais previstas no
texto original. Esse nível de mudanças estaria dentro do padrão internacional e era
esperado pelo governo, disse o ministro.
"O projeto mantém ainda a parte relevante das medidas que propusemos", afirmou.
"Ele não pode ser fundamentalmente alterado daqui para frente de forma que
modifique muito esse percentual que descrevemos."
Meirelles acredita que essa versão da reforma não deve sofrer novas mudanças
significativas ao longo de sua tramitação no Congresso. Existe forte pressão, porém,
por novas mudanças -o texto votado foi alterado pelo relator até o último minuto desta
quarta. "Nossa expectativa é que uma vez aprovado o relatório na comissão especial,
as alterações posteriores não serão substantivas", disse.
O ministro participou nesta quinta de evento em São Paulo realizado pelo Banco
Mundial em parceria com o Ministério da Fazenda para lançamento de dois relatórios
sobre infraestrutura. Segundo Meirelles, o Brasil não conseguirá ampliar seus
investimentos na área sem a aprovação da reforma.
Em 2016, cerca de 54% da despesa primária foi gasta com a Previdência Social,
enquanto o gasto com investimentos públicos foi de 5,4%. Em relação ao PIB, o
investimento representou 1%. Ainda que a reforma seja aprovada, no curto prazo seu
impacto para liberar fatia maior do orçamento para investimentos será limitado. Por
isso, o governo depende do interesse do setor privado para ampliar os investimentos
em infraestrutura.

Após críticas a reformas, Planalto quer mudança de postura de Renan
05/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Secretário-geral da Presidência e um dos principais auxiliares de Michel Temer, Moreira
Franco disse nesta quinta-feira (4) à Folha que causa "certa estupefação" a postura
do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), publicamente crítica ao governo.
De acordo com Moreira, Temer não vai se envolver diretamente nas articulações sobre
a manutenção ou retirada de Renan do cargo de líder do PMDB no Senado, mas afirma
que o ex-presidente da Casa precisa mudar de postura se quiser continuar no cargo.
"É um problema da bancada, não do governo, mas causa uma certa estupefação que
o líder da bancada do partido do governo tenha uma postura pública crítica ao
governo", disse Moreira. "É preciso fazer todo o esforço para pacificar Renan, mas ele
precisa mudar de posição", completou.
A declaração do ministro acontece um dia depois que um acordo no Senado,
capitaneado por Renan, resultou no possível atraso da votação da reforma trabalhista
em pelo menos um mês, o que irritou o Planalto.
A manobra, segundo auxiliares de Temer, elevou a tensão do governo com Renan a
um "nível insustentável" e a bancada do PMDB começou a articular ativamente para
tirá-lo da liderança da sigla.
Segundo a Folha apurou, Temer deu carta branca para o líder do governo no Senado
e presidente do PMDB, Romero Jucá (PMDB-RR), conduzir a situação de Renan à frente
da bancada.
A aliados, Jucá tem dito que está tentando compor com Renan, pois sabe que,
totalmente rompido com o governo, o senador de Alagoas pode complicar ainda mais
a vida de Temer ao se unir de vez com a oposição.
Moreira vai na mesma linha e diz que é preciso "todo o esforço para pacificar Renan".
Na próxima terça-feira (9), um jantar na casa da senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)
será usado pela bancada do partido para estabelecer, segundo senadores
peemedebistas, "procedimentos para disciplinar Renan".
A ideia é que ele freie as críticas ao governo, o que aliados consideram pouco provável,
ou deixe claro quando está dando uma opinião pessoal e uma opinião da bancada.
Diante da postura de Renan nos dias seguintes ao encontro, a bancada tomará uma
decisão definitiva. São necessário 12 dos 22 senadores do PMDB para destituir o
senador do cargo.
REVANCHE
O Planalto já articula uma reação política a Renan após a articulação que pode atrasar
a reforma trabalhista no Senado. O peemedebista conseguiu que o tema tramite em
mais um colegiado, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), presidida por um
aliado seu, além da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e CAS (Comissão de
Assuntos Sociais), como era inicialmente previsto.
A estratégia do governo, porém, é apresentar um requerimento de urgência daqui a
um mês, para que a reforma trabalhista seja votada no plenário do Senado em junho.
A previsão do governo era que a tramitação durasse um mês, mas a manobra de
Renan, que conseguiu acordo com a oposição, fez com que o prazo subisse para pelo
menos 60 dias.
Na CCJ, Lobão deve indicar Jucá para ser relator da proposta. Na CAE, a relatoria ficará
com o Ricardo Ferraço (PSDB-ES), e na CAS o quadro ainda não está definido.

Líder do governo fala em convencer base para aprovar reforma da
Previdência
05/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta quarta
(3) que a base aliada começará um processo de convencimento e esclarecimentos dos
parlamentares e da sociedade sobre a reforma da Previdência. Segundo o líder, a partir
da aprovação do projeto substitutivo na comissão especial, haverá um “tempo
necessário” para “tirar dúvidas” antes de a matéria ser analisada pelo plenário. As
informações são da Agência Brasil.
“Nós teremos aí um prazo de alguns dias para convencimento da base e também para
esclarecimento da sociedade. Isso pode durar uma, duas, três semanas. Não quero
estipular uma data, mas é o tempo necessário para que todas essas dúvidas estejam
dirimidas na base e que haja um ambiente de convencimento dentro da Casa para
aprovação da matéria, que é uma matéria com quórum qualificado”, disse o deputado.
Segundo a legislação da Casa, para aprovar uma proposta de emenda à constituição
na Câmara são necessários, pelo menos, 308 votos favoráveis, o que corresponde a
três quintos do total de deputados. Aguinaldo reconheceu que o assunto é complexo
e tem muitos detalhes que podem “impactar a convicção” dos parlamentares.
O líder admitiu ainda que o texto pode ser alterado para facilitar a aprovação na
Câmara. “O que está se colocando é construir um texto que se aprove. Essa Casa é
um ambiente de conversa e negociação. A gente está trabalhando para manter o que
foi construído dentro das bases da reforma e isso foi preservado. Alguma modificação
de texto que esse colegiado julgue importante conter, a Casa é soberana para decidir
sobre isso. Essa construção vai ocorrer no momento oportuno, no plenário”, afirmou.
Com o atraso na conclusão dos trabalhos da comissão especial, as sugestões de
mudanças no relatório final apresentado pelo relator Arthur Maia (PPS-BA) serão
analisadas na próxima terça-feira (9). Segundo Aguinaldo, há um acordo para que os
destaques ao projeto sejam rejeitados na comissão e apreciados novamente quando
o projeto estiver no plenário.
Entre os destaques rejeitados, está o requerimento para que se incluam os agentes
penitenciários no grupo que terá acesso à aposentadoria especial, com idade mínima
reduzida.
A exclusão da categoria do grupo especial motivou a manifestação dos agentes,
invadiram nesta quarta (3) o plenário da comissão especial e interromperam o
processo de votação das emendas ao parecer do relator.
OPOSIÇÃO
Para o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), a manifestação desta
quarta (3) é “sintoma” de que a sociedade não aprova a reforma. “Existe uma reação
da sociedade, ontem [quarta] tivemos um exemplo disso. Os agentes penitenciários
rebelados invadiram a sala da reunião, isso é um sintoma do que está acontecendo na
sociedade. A revolta popular contra essa proposta é muito grande”, afirmou.
Zarattini acredita que o governo terá dificuldades para aprovar a reforma no plenário.
“Ontem [quarta], se o governo não tivesse feito uma operação, um verdadeiro
tapetão, para substituir seis deputados na comissão especial, o governo teria sido
derrotado, o que demonstra claramente que o governo não tem votos para aprovar
aqui a reforma da Previdência”, declarou.

Centrais farão pressão em Brasília contra reformas na próxima semana
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
As nove centrais sindicais que organizaram a greve geral do dia 28 decidiram nesta
quinta-feira, 4, que vão preparar uma grande marcha de trabalhadores a Brasília,
entre os dias 15 e 19, para realizar protestos e tentar impedir a votação das reformas
trabalhista e da Previdência. Ainda não está definido como os trabalhadores serão
levados ao Distrito Federal.
Antes disso, de terça (9) a sexta-feira (12) da próxima semana, lideranças sindicais
de todo o País estarão em Brasília para visitar cada deputado e senador e tentar
convencê-los a votar contra as duas propostas de reforma.
“Será a maior marcha a Brasília da classe trabalhadora, vamos ocupar Brasília”, avisa
o presidente da CUT, Vagner Freitas. “Se essas ações não forem suficientes para
reverter essas reformas nefastas, vamos decidir a data para uma nova greve geral,
maior que a primeira.”
O encontro ocorreu na sede da CUT em São Paulo e teve a participação de dirigentes
do CSB, CTB), CGTB, CSP-Conlutas, Força Sindical, Intersindical, NCST e UGT.
Ação na Justiça
No mesmo encontro, as centrais decidiram orientar os sindicatos filiados em São Paulo
a entrarem com ações coletivas na Justiça contra o prefeito João Doria (PSDB) por ele
ter chamado os grevistas de “vagabundos”.
Segundo as centrais, as ações serão por dano moral coletivo porque o prefeito atribuiu
aos trabalhadores um sentido “pejorativo”. Também vão alegar que a Constituição
assegura o direito de protestar e fazer greves, e eles foram ofendidos pelo prefeito.
Nos eventos do dia 1º de Maio realizados pela CUT e Força Sindical, o prefeito foi um
dos mais criticados nos discursos de sindicalistas e políticos também por ele ter dito
que vai multar as centrais por danos ao patrimônio público após quebra-quebra
ocorrido no centro da cidade depois de um ato da CUT.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação de São Paulo informa que o prefeito
não usou o termo “vagabundos” em relação à totalidade dos grevistas e sim como
referência aos manifestantes que tentaram, na manhã do dia 28, bloquear seu acesso
à Prefeitura. Em entrevistas a uma rádio, diz a nota, “Doria usou o termo para criticar
todos aqueles que adotaram meios violentos durante os atos”.
Votação da reforma da Previdência pode ser adiada para 2º semestre
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os 37 integrantes da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara votarão
na terça-feira, dia 9, os 11 destaques que podem modificar o texto principal do projeto
apresentado pelo relator Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). O presidente da comissão,
deputado Carlos Marun (PMDB-MS), classificou a invasão dos agentes penitenciários
na sessão de quarta-feira, 3, que acabou encerrando os debates, como uma
“interrupção indevida” e afirmou que os deputados não podem ser “coagidos” por
categorias. “Parlamentar não pode ter temor. Se tiver, está na atividade errada”,
afirmou.
O conturbado cenário político em Brasília pode jogar a conclusão da votação da
reforma da Previdência no Congresso para o segundo semestre deste ano, admitem
lideranças da base aliada e interlocutores do governo. E a estratégia de condicionar a

votação da reforma previdenciária na Câmara à apreciação da trabalhista pelo Senado
pode retardar ainda mais o andamento.
“Só devemos aprovar a Previdência na Câmara depois da reforma trabalhista no
Senado. Já conversei com o presidente (Michel Temer) sobre isso e ele achou a ideia
boa. Estamos trabalhando nisso”, admitiu o deputado Beto Mansur (PRB-SP), um dos
responsáveis por mapear os votos para a reforma.
Na comissão da Câmara, o parecer de Oliveira Maia foi aprovado por 23 votos a 14.
Os agentes penitenciários, que pleiteiam aposentadoria aos 55 anos, como os policiais,
chegaram a ser incluídos no texto, mas foram retirados momentos depois. Apesar da
pressão de diferentes categorias para passar ao grupo das exceções à idade mínima
de 65 (homens) e 62 anos (mulheres), o governo diz que não haverá mais concessões.
“Na marra não vai, não é possível”, disse Marun.
Depois da votação dos destaques, a proposta de emenda à Constituição (PEC) seguirá
para o plenário da Câmara, onde precisará da aprovação de três quintos dos 513
deputados (308 votos favoráveis) em dois turnos de votação. No plenário, a reforma
só deve ser votada em junho.
O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o governo acertaram uma estratégia
para que a votação só ocorra após o Senado aprovar a reforma trabalhista o que, na
melhor das hipóteses, deve ocorrer mês que vem.
Controle
O Planalto está pressionando ministros e dirigentes partidários a substituírem líderes
na Câmara que não demonstrem controle sobre suas bancadas nas votações de
interesse do governo. Um desses movimentos culminou anteontem com a renúncia do
líder do PR na Casa, deputado Aelton Freitas (MG).
Na quarta-feira, ministros do núcleo de articulação política chamaram o ministro dos
Transportes, o deputado licenciado Maurício Quintella (PR-AL), para pressionar pela
mudança do líder da legenda na Câmara. Na conversa, pediram a Quintella que
reunisse os parlamentares da sigla com cargos no governo e cobrasse fidelidade em
votações de interesse do Executivo.
Na votação da reforma trabalhista, no dia 26 de abril, sete dos 37 deputados do PR
votaram contra a proposta.
Na análise do projeto que criou o Regime de Recuperação Fiscal para Estados em
situação de calamidade financeira, 16 deputados da bancada, a quinta maior da
Câmara, votaram contra a orientação do governo no plenário, que era pela aprovação
da matéria.
Além da pressão sobre ministros e líderes, o Palácio do Planalto começou a exonerar
de cargos federais nos Estados afilhados políticos de deputados considerados “infiéis”.
De acordo com interlocutores do governo no Congresso, as demissões atingiram mais
de 30 parlamentares de diversos partidos da base, entre eles, PSB, PSD, PP, PTN e
até o PMDB, sigla do presidente Michel Temer.
Atraso no calendário da reforma servirá para tirar dúvidas, diz líder do
governo
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que o atraso
no cronograma de apreciação da reforma da Previdência em virtude da invasão de

manifestantes na comissão especial ontem será o tempo necessário para tirar dúvidas
e convencer a base aliada da aprovação do texto. Ribeiro acredita que os deputados
estão convictos da necessidade da reforma, mas que eles ainda têm dúvidas pontuais.
“É o tempo necessário para que todas essas dúvidas estejam dirimidas na base e que
haja um ambiente de convencimento dentro da Casa para aprovação da matéria”,
disse Ribeiro.
Devido à invasão de agentes penitenciários, a sessão de apreciação dos destaques ao
texto-base ficou para terça-feira, 9. Ainda não há data para a primeira votação da
medida em plenário.
Sinalizando que ainda não há os 308 votos necessários para aprovar, em dois turnos,
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o líder disse que se trata de matéria
complexa e que há detalhes que “impactam na convicção” do parlamentar, que por
sua vez precisa sentir “segurança” para votar a favor do texto.
“Ao sentir essa segurança, estará criado esse ambiente para se aprovar a matéria”,
concluiu.
O deputado negou que o atraso na votação seja uma sinalização negativa para o
mercado, já que o governo vem aprovando medidas importantes, como a reforma
trabalhista e o projeto da terceirização irrestrita. “Nós temos vencido em cada
embate”, comentou.
A Previdência e a má política
05/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A queda de braço que já está em curso entre o Planalto e deputados rebeldes
da base aliada é mais uma dessas demonstrações do que há de pior em nosso
presidencialismo de coalizão

Antonio Augusto/Câmara dos Deputados
O projeto de reforma da Previdência saiu um pouco mais mutilado da tumultuada
sessão da comissão especial da Câmara dos Deputados destinada a votar o texto-base
do relator Arthur Maia (PPS-BA).
Houve bate-boca entre parlamentares e até invasão de agentes penitenciários na sala
da comissão, com apoio inclusive de deputados da oposição ao governo de Michel
Temer – a categoria já tinha invadido, no dia anterior, o prédio do Ministério da Justiça.
A ação antidemocrática e autoritária dos agentes impediu a votação de destaques ao
texto-base, o que deve ocorrer na próxima terça-feira.
As “pequeninas modificações”, na descrição de Maia, incluíram o acréscimo dos
policiais legislativos nas regras de aposentadoria especial (ou seja, idade mínima de
55 anos para aposentadoria, em vez da norma geral de 65 anos para homens e 62
para mulheres) e alterações na idade mínima para aposentadoria rural, que seria

inicialmente de 60 anos e também passou para 55, com aumentos gradativos a partir
de 2020 até chegar aos 60 anos para homens e 57 para mulheres.
Algumas pressões setoriais foram rejeitadas – por ora –, inclusive a tentativa dos
agentes penitenciários de entrar nas regras da aposentadoria especial. Maia até havia
cedido na manhã de quarta-feira, mas recuou depois da repercussão negativa do ato,
visto como uma rendição depois dos episódios de violência no Ministério da Justiça
(quanto aos policiais que tentaram invadir o Congresso no dia 19 de abril, suas
categorias continuam contempladas).
A estratégia do governo revela duas podridões da política nacional.
A votação na comissão especial nem terminou ainda, pois faltam os destaques, e a
reforma da Previdência já foi suficientemente retalhada, a ponto de o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, ter dito que o projeto não pode mais ser
“substancialmente alterado”.
Nas contas do ministro, o texto atual salva 76% da economia prevista na versão inicial
da reforma, e o próprio presidente Temer já afirma que, com as mudanças atuais, a
Previdência aguentará mais 20 anos, e não 30 ou 40.
Dada a tendência do governo – qualquer governo – a usar lentes cor-de-rosa em temas
como esses, é totalmente legítimo perguntar se o impacto dos recuos e concessões
não é, na realidade, maior que o estimado por Meirelles, e se a Previdência não
precisará de uma nova reforma antes mesmo de 2037 chegar.
Como o texto-base passou com certa folga na comissão especial – 23 votos, quando
bastariam 19 –, o governo já se empenha em conseguir o apoio de 308 deputados nas
duas votações exigidas no plenário da Câmara, por se tratar de emenda constitucional.
Os articuladores do governo estimam levar duas ou três semanas neste trabalho, e
falam em só levar a reforma a votação se tiverem a garantia de 320 votos, para que
traições de última hora não coloquem tudo a perder.
A queda de braço que já está em curso é mais uma dessas demonstrações do que há
de pior em nosso presidencialismo de coalizão.
Já que a base aliada não se mostra tão aliada assim, o Planalto fez um pente-fino nos
deputados dos partidos que sustentam o governo e os rebeldes estão vendo seus
indicados políticos perder seus cargos.
Uma estratégia que revela duas podridões da política nacional: a extensão do
apadrinhamento político, que atinge inclusive cargos puramente técnicos e que está
na origem de escândalos antigos e recentes; e o fato de que, para alguns
parlamentares, perder influência em nomeações é um “argumento” bem mais
persuasivo que qualquer explicação da urgente necessidade de se reformar a
Previdência.
O plano, obviamente, só funcionará se os cargos forem mais essenciais para os
deputados do que seus votos são essenciais para o governo; do contrário, há o risco
de os rebeldes terminarem se impondo, salvando seus apadrinhados e até mesmo
conseguindo mudanças populistas na reforma, justamente as “alterações substanciais”
que Meirelles quer evitar a qualquer custo.

Artigo: Reforma da Previdência: todos precisam dar sua contribuição
05/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
É absolutamente imoral pedir sacrifícios ao pedreiro sem ao mesmo tempo
cobrar a cota de sacrifícios de pessoas que se aposentaram com supersalários

Felipe Lima
Imagine um pedreiro que começou a trabalhar aos 18 anos de idade. Hoje esse
pedreiro tem 48 anos e já contribui com a Previdência por 30 anos. De acordo com as
regras atuais, esse pedreiro precisa contribuir por mais cinco anos para se aposentar.
Dependendo das regras a serem aprovadas para a reforma da Previdência no
Congresso Nacional, pode perfeitamente ocorrer de esse pedreiro ter de trabalhar não
cinco, mas sete anos e meio para se aposentar. Um incremento de 50% no tempo de
trabalho necessário para obter aposentadoria. Esse não é um sacrifício pequeno.
Agora, imagine um funcionário público com 55 anos de idade que já esteja aposentado
e recebendo uma aposentadoria de R$ 30 mil por mês (é isso que se chama de
supersalário de alguns aposentados).
Sabe o que acontecerá com esse funcionário público aposentado se o governo aprovar
todas as suas medidas? Nada! Isso mesmo: por um lado, a reforma da Previdência
exige um sacrifício enorme de parcela da população, mas por outro lado deixa
intocados funcionários públicos que recebem verdadeiras fortunas de aposentadoria.
Isso é moralmente absurdo, para dizer o mínimo.
No Direito Previdenciário, o direito adquirido é intocável. Mas não no Direito Tributário
Ocorre que quem já está aposentado tem “direito adquirido”, ao passo que os que
estão para se aposentar possuem apenas “expectativa de direito”. No Direito
Previdenciário, o direito adquirido é intocável. Isso implica que nenhuma reforma da
Previdência pode tirar direitos de quem já se aposentou. Contudo, não existe direito
adquirido no Direito Tributário. Isto é, caberia ao governo propor algum tributo para
ao menos cobrar parte do sacrifício da reforma junto aos aposentados que ganham
acima de R$ 30 mil por mês.
Sejamos claros: é absolutamente imoral pedir sacrifícios ao pedreiro sem ao mesmo
tempo cobrar a cota de sacrifícios de pessoas que se aposentaram com supersalários.
Claro que essa é uma discussão jurídica difícil, mas por acaso é fácil pedir ao pedreiro
e seus similares que arquem com quase todo o ônus? A reforma da Previdência deve
seguir uma regra simples: todos precisam dar sua cota de sacrifício. Não é admissível
a questão das superaposentadorias ficar de fora do debate.
A mesma discussão feita acima vale para todos os grupos: homens e mulheres,
funcionários públicos e privados, civis e militares, trabalhadores urbanos e rurais,
todos precisam dar sua cota de sacrifício. Para a mulher se aposentar mais cedo, o
homem deverá necessariamente se aposentar mais tarde; para alguns trabalhadores

ganharem mais, outros deverão necessariamente ganhar menos. Não existe mágica:
no sistema previdenciário atual (que é baseado em um regime de repartição, e não
em capitalização individual), o benefício de alguns grupos é pago com o sacrifício de
outros.
Sejamos claros: sem uma verdadeira reforma da Previdência o Brasil irá à falência;
iremos virar um gigantesco Rio de Janeiro, atrasando pagamentos e prejudicando a
vida de milhões de trabalhadores e contribuintes.
A reforma da Previdência é urgente e é necessária. Contudo, é fundamental que toda
a sociedade seja chamada a contribuir para a resolução desse problema. Inaceitável
que, enquanto milhões de pobres paguem por tal ajuste, uma camada de iluminados
seja preservada e passe incólume por esse processo.
(Adolfo Sachsida, doutor em Economia, é autor de “Fatores determinantes da riqueza
de uma nação” e “Considerações econômicas, sociais e morais sobre a tributação”).
Artigo: Amarrar a Justiça
05/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Além das consequências graves na luta contra a criminalidade, a lei de abuso
de autoridade terá um efeito negativo sobre a democracia

Lula Marques/Agência PT
Na noite de 11 de março de 1996, a sede do governo do Distrito Federal sofreu um
atentado. Duas balas foram atiradas no gabinete do governador e atingiram as
paredes, mas ninguém foi ferido. O grave acidente nunca foi apurado de forma
conclusiva pela polícia, mas diversos suspeitos tiveram seus nomes considerados,
todos eles opositores ao meu governo naquele momento.
Quase 20 anos depois, em uma entrevista por telefone ao jornal Correio Braziliense
sobre a política local, afirmei que, na época, falava-se que o atentado fora perpetrado
por conhecidos da cidade, contra os quais pesavam outras suspeitas.
Por causa dessa entrevista, um desses senhores abriu um processo contra mim, por
danos morais, pedindo indenização de R$ 500 mil. Argumentei na Justiça que na
entrevista eu não fiz acusações, apenas disse que “falavam” sobre suspeitos.
Apresentei nomes de algumas testemunhas que teriam escutado os rumores que
sugeriam o envolvimento destas pessoas citadas como participantes.
Votar por essa lei nos deixa sob suspeição de um voto em causa própria.
O juiz encarregado do caso não ouviu qualquer testemunha e, pela simples leitura dos
autos, considerou ter razões para me condenar por danos morais. Alguns amigos e o
advogado me aconselharam a pagar o valor estipulado pelo juiz e dar o caso por
encerrado, ou recorrer ao foro privilegiado como parlamentar, já que hoje sou senador
da República, mas preferi apelar para a instância superior da Justiça, onde o processo
se encontra.

Tenho plena consciência da minha inocência; da mesma forma, acredito que o juiz
errou ao não ouvir as testemunhas. Nem por isso, agora como senador, votaria a favor
da lei de abuso de autoridade, que poderá ser usada no futuro para criminalizar juízes,
procuradores e policiais por erros que possam ter cometido nas suas ações.
Apesar das emendas que amenizam o projeto inicial, a aprovação dessa lei no Senado,
no último dia 26 de abril, significa uma tentativa de dificultar os trabalhos da Lava
Jato. No futuro, poderá servir para inibir o trabalho das polícias, do Ministério Público
e da Justiça contra assassinos, traficantes e estupradores, não apenas contra agentes
públicos suspeitos ou condenados por corrupção ou, como no meu caso, por um dano
moral que, acho, não cometi.
Além do perigo de aprovar uma lei que terá consequências graves na luta contra a
criminalidade, por deixar as autoridades judiciais sujeitas a processos inibidores de
suas ações, essa lei terá um efeito negativo sobre a democracia. Além de dificultar a
luta contra a corrupção, passará ao povo a ideia de que estamos votando no
parlamento para nos proteger.
Nenhum de nós, eleitos nas últimas eleições, está livre de ser suspeito do uso de
recursos não declarados na prestação de contas. Votar por essa lei nos deixa sob
suspeição de um voto em causa própria, amordaçando e amarrando a Justiça para não
levar adiante a luta brasileira contra a corrupção, o tráfico, a violência e os crimes que
assolam nosso país.
(Cristovam Buarque é senador e professor emérito da UnB).
Cenário provável é manter bandeira vermelha até próximo período úmido, diz
Aneel
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse
nesta quinta-feira, 4, em São Paulo, que o cenário mais provável é manter a bandeira
vermelha em seu primeiro patamar (nível 1) pelo menos até o próximo período úmido,
ou seja, até por volta de novembro.
A bandeira vermelha já foi estabelecida para os meses de abril e maio. Com isso, são
adicionados R$ 3,00 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos. A bandeira
vermelha possui dois patamares de cobrança.
Quando o custo das termoelétricas ligadas supera R$ 422,56 por megawatt-hora
(MWh), a Aneel utiliza o primeiro patamar da bandeira vermelha, que adiciona R$ 3,00
a cada 100 kWh consumidos. Se o custo dessas usinas for superior a R$ 610,00 por
MWh, o sistema atinge o segundo patamar da bandeira vermelha, cujo acréscimo é de
R$ 3,50 a cada 100 kWh.
Rufino participa nesta quinta do WTC Fórum de Energia, realizado na capital paulista.
Fipe: relação entre etanol e gasolina em SP desacelera a 71,01% em abril
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A relação entre os preços do etanol e os da gasolina diminuiu para 71,01% em abril
na capital paulista, depois de ficar em 73,70% em março, de acordo com a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Trata-se da menor equivalência mensal
desde setembro do ano passado (67,75%). Porém, o resultado segue acima do limite
de 70% considerado desfavorável por especialistas para o uso do biocombustível.

Segundo André Chagas, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – que
mede a taxa de inflação na cidade de São Paulo -, a tendência é de redução na relação
entre os preços dos combustíveis, em razão do avanço na colheita de cana-de-açúcar.
“Deve puxar o preço do etanol para baixo, assim como o da gasolina, e a marca de
70% deve ser rompida em até duas semanas”, estima.
No IPC-Fipe de abril, que subiu 0,61% (de 0,14%), o etanol ficou 5,10% mais barato
e a gasolina cedeu 1,98%. O grupo Transportes, por sua vez, atingiu alta de 0,16%,
depois de ceder 0,49% em março. Ele explica que a aceleração do grupo deveu-se aos
efeitos do reajuste em transporte urbano integração recentemente em São Paulo. “Mas
os impactos já terminaram em abril”, diz.
Fipe/Chagas: aceleração do IPC em abril a 0,61% deve-se a fatores pontuais
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A aceleração da inflação na capital paulista para 0,61% em abril (de 0,14% em março)
deve ser pontual e a expectativa do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), André Chagas, é de
arrefecimento em maio. Em seus cálculos, o IPC deve encerrar o mês em 0,28%, com
o acumulado em 12 meses indo a 3,42%, depois de 3,71% em igual período concluído
em abril. Para o ano, a projeção foi mantida em 4,26%.
“O comportamento do IPC no mês passado já era esperado e os motivos, já
conhecidos. A maioria dos vetores de alta é pontual”, afirma. Ele cita como exemplo a
pressão de alta em ônibus integração (7,62%), por causa de reajuste recente, e de
remédios e produtos farmacêuticos (3,25%), também refletindo aumento no fim de
março. “Mas contrato de assistência médica deve seguir pressionando, pois há
renovações desses serviços este mês, mas o reajuste pode ser a metade do que foi
em 2016, de cerca de 14%”, adianta.
Grande parte da descompressão esperada no IPC de maio deve-se à expectativa de
queda em energia elétrica, em razão da devolução da cobrança indevida atrelada à
usina de Angra 3 no passado.
Enquanto outros índices de preços já captaram o impacto em abril, o IPC-Fipe irá sentir
tais efeitos com mais força este mês, por causa de diferenças metodológicas. Entre a
terceira e a quarta quadrissemanas de abril, o item energia elétrica diminuiu o ritmo
de alta de 2,03% para 1,24%, já sentindo os primeiros efeitos da devolução.
A estimativa de Chagas é que o recuo dê alívio de 0,24 ponto porcentual no IPC, ainda
que também este mês as contas de luz sejam pressionadas pela bandeira vermelha
patamar 1, com custo mais elevado. Ou seja, se não fosse a devolução da cobrança,
a previsão para o IPC de maio seria de 0,52%, diz, ficando muito parecida com a alta
de 0,57% do quinto mês de 2016. Nesse cenário, a Fipe prevê deflação de 0,35% para
o grupo Habitação no fim de maio, depois de inflação de 0,44% em abril.
O professor também espera que o ritmo de alta de Alimentação diminua ao longo deste
mês, podendo encerrar em 0,75%, depois de 1,12% em abril. Segundo ele, os preços
dos alimentos industrializados, que têm maior peso no grupo, devem continuar com
taxa modesta. No fim de abril, o segmento fechou com queda de 0,04%, na
comparação com alta de 0,19% em março.
“A queda ocorreu principalmente devido aos impactos do recuo de 0,76% de derivados
da carne, de 0,66% em panificados, de 0,96% em açúcar e adoçante e também queda
de 0,96% em doces. Em contrapartida, derivados do leite subiram 1,46% e cafés,
achocolatado e chás (2,12%). Tirando esses, os industrializados estão e devem
continuar bem comportados”, afirma.

Já os semielaborados, que atingiram taxa positiva de 2,40% em abril (de -0,31% em
março), podem incomodar um pouco o grupo Alimentação, diz. Segundo ele, a
influência de alta deve advir das carnes, que avançaram em abril. A carne bovina ficou
3,83%, refletindo em parte a cobrança de ICMS este mês, explica Chagas. Os preços
das carnes suína (3,05%) e de frango (5,74%) também subiram, assim como os
pescados (3,94%). “O efeito da alta de ICMS seria até maior, se a demanda não
estivesse reprimida”, pondera.
Chagas observa ainda que as quedas registradas em leites e cereais, especialmente
em leite longa vida, com recuo de 0,41%, e em feijão (-1,49%) e arroz (-1,64%),
ajudaram e podem seguir limitando a pressão altista nos semielaborados.
Já os alimentos in natura desaceleraram o ritmo de alta para 2,25% em abril, na
comparação com a terceira quadrissemana (3,88%), mas avançaram ante o fim de
março (1,54%).
Uma das principais influência de alívio da terceira para a última medição do mês, diz,
foi o tomate (de 61,81% para 39,68%). Já a batata ficou 28,57% mais cara, depois
de 18,40% na terceira leitura. “O tomate já está caindo quase 5% no ponta (pesquisa
recente). A expectativa é que o grupo Alimentação fique com alta bem mais comedida
do que a esperada. A dúvida fica em relação a verduras, que normalmente sobem na
época do frio. Vamos aguardar para ver como ficará o clima”, avalia.
CNC: 2º tri inicia com alto índice de inadimplência, mas há sinais de melhora
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O cenário é de pessimismo entre os consumidores. Em compensação, há tendência de
melhora nos próximos meses, segundo a economista da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) Marianne Hanson, ao avaliar a Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) relativa ao mês de abril,
divulgada nesta quinta-feira, 4.
O porcentual de famílias endividadas no mês passado foi de 58,9%, terceira alta no
ano, comparado ao mês imediatamente anterior. Marianne ressaltou ainda a
dificuldade de pagamento de uma faixa da população. A proporção dos que possuem
contas em atraso pulou de 23,7% em março para 24,1% em abril.
O aperto é maior entre as famílias que possuem renda mensal de até dez salários
mínimos, mais afetadas pelo desemprego e também mais sensíveis à alta dos juros,
de acordo com o economista. Essa fatia da população tem a renda mais comprometida
com gastos fixos e dificuldade de negociar dívidas atrasadas, por isso está com a
capacidade de pagamento mais comprometida, diz ela.
A tendência, no entanto, é de melhora daqui para frente. Marianne argumenta que os
indicadores do mercado de trabalho pararam de piorar e que há uma sinalização do
governo de reduzir as taxas de juros. Apesar do segundo trimestre ter iniciado com
índices de alto endividamento, “há fatores positivos apontando para uma melhora”,
segundo a economista.
PMI Consolidado do Brasil sobe para 50,3 pontos em abril, revela Markit
05/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Gerente de Compras (PMI) do setor de Serviços brasileiro subiu para 50,3
pontos em março, de 47,7 pontos em fevereiro, informou nesta quinta-feira, 4, a
Markit. Dessa forma, o PMI Consolidado, que considera também o setor industrial,
chegou a 50,4 pontos ante 48,7 pontos no mês anterior. Os indicadores superaram os
50,0 pontos pela primeira vez em 26 meses, o que indica expansão.

A oferta de serviços brasileiros cresceu pela primeira vez desde fevereiro de 2015.
Pelo terceiro mês consecutivo, cresceu o volume de negócios, enquanto o ritmo de
crescimento acelerou ao nível mais alto desde fevereiro de 2015.
As menores taxas de juros, assim como a expectativa de retomada da economia,
avanço do consumo e de reformas, foram citadas por fornecedores de serviços como
fatores que sustentam projeções de crescimento no ano.
Por outro lado, temores de que a recuperação da economia seja lenta, com fechamento
de negócios, turbulências políticas e as eleições presidenciais de 2018 foram citados
como ameaça. Enquanto isso, o nível médio de otimismo caiu em abril ao menor nível
em um ano, tanto em Serviços quanto na Indústria.
Apesar de crescimento na atividade, uma nova rodada de corte de vagas foi verificada
no setor de Serviços, em meio à tentativa de controlar custos. O emprego em Serviços
caiu pelo 26º mês consecutivo, porém a contração foi a menor desde agosto de 2015.
Também houve corte de vagas na Indústria.
Os custos dos provedores de serviços foram pressionados por altas nos preços do
petróleo, energia e matérias-primas. A alta de custo apurada em abril foi a maior nos
três últimos meses. Observando os custos da iniciativa privada como um todo, a alta
foi mais expressiva do que a verificada em março.
Interrompendo uma sequência de 12 meses com promoções e descontos, empresas
de Serviços aumentaram os preços de seus produtos em abril. Os dados do mês
continuam a indicar capacidade ociosa no segmento.
Para a economista da Markit Pollyana de Lima, o PMI de abril é “animador”, pois
demonstra que a economia brasileira começa a crescer após um longo período de
queda. “Mais do que isso, o avanço da oferta foi balanceado entre os segmentos de
Serviços e manufatura”, salientou.
Trator autônomo ilustra novo perfil high-tech de feira agrícola
05/05/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um trator sem cabine controlado por tablet, drones e máquinas com piloto automático
e sistema de telemetria são atrações oferecidas até esta sexta-feira (5) na 24ª
Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto.
Cada vez mais tecnológica, a feira tem apresentado novidades que despertam a
curiosidade de agricultores. Em geral, os equipamentos têm como objetivos aumentar
desempenho e produtividade, além de gerar economia logística aos empresários
rurais.
Uma das novidades é um trator autônomo da Case IH. De visual futurista, ele ainda
não está à venda –o que só deve ocorrer na próxima década–, mas chama a atenção
de imediato por não ter cabine. É controlado via computador ou tablet.
"É estranho ver um trator sem cabine. Sou do tipo que precisa ver para crer", disse o
produtor rural Antônio Carlos Castro, de Rio Verde (GO).
Segundo a Case, o protótipo tem sensores que percebem obstáculos no caminho e
avisam o operador. A máquina pode, também, tomar decisões por conta própria para
evitar acidentes.
De acordo com a empresa, ainda não há preço definido, por ser um trator conceito.

"A tecnologia contribui para tirar falhas operacionais, um dos grandes problemas que
temos no campo", disse Winston Quintas, supervisor de marketing de produto tratores
da Valtra, que lançou 19 modelos na feira agrícola.
Foram apresentados pela empresa tratores com transmissão automática e que
reduzem em até 10% o consumo de combustível.
Na Massey Ferguson, tratores com piloto automático, telemetria e motores eletrônicos
também estão entre as opções de mercado.
A previsão inicial da organização, de gerar R$ 2 bilhões em negócios de 800 marcas
nos cinco dias, pode ser superada devido ao otimismo de algumas empresas nos três
primeiros dias do evento.
No ano passado, o total negociado chegou a R$ 1,95 bilhão. Diretor da Agrishow, José
Danghesi disse que a expectativa de público, cerca de 150 mil pessoas, equivale ao
total de 2016, mas com produtores com maior "interesse de compra".
O Banco do Brasil informou que nos primeiros quatro dias da feira o volume financiado
foi 62,7% superior a igual período da edição de 2016: R$ 646 milhões, ante os R$ 397
milhões dos quatro primeiros dias de 2016.
Trator ou carro autônomo e as barreiras a superar
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Comunicação entre trator autônomo e seus implementos também é um ponto a definir
Se o trator autônomo já é realidade, seu uso ainda não ocorre na prática por motivos
semelhantes àqueles que também impedem a utilização de automóveis sem um
motorista responsável por seu comando.
Para ambos ainda é preciso definir os pontos ligados à segurança, as tecnologias a
adotar na comunicação intermáquinas e as questões legais, como a quem atribuir a
culpa em caso de acidente.
A agricultura em pequena escala é mais um desafio para aplicação da autonomia no
plantio e colheita, tanto pelas menores áreas como pelo custo da tecnologia.
Dificuldade semelhante ocorre para os automóveis em ambiente urbano apertado, com
mais pedestres e ruas estreitas. O "diálogo" entre o trator e o implemento é outro
complicador.
O tema foi abordado pela Case IH durante a apresentação de seu trator-conceito
autônomo Magnum na 24ª Agrishow, principal feira agrícola do País que ocorre até o
dia 5 em Ribeirão Preto (SP).
“São motivos que ainda impedem sua aplicação e por isso ainda não é possível
estabelecer uma data para a chegada ao mercado. Mas a maioria das tecnologias que
o trator autônomo emprega já está disponível em nossas máquinas”, recorda Christian
Gonzalez, diretor de marketing da Case IH, referindo-se, por exemplo, à orientação
via satélite que muitas máquinas recebem, e que associada a um piloto automático
permite a operação com pequena interferência humana.

Gonzalez afirma que o conjunto de sensores empregado no trator-conceito já caiu de
US$ 100 mil para US$ 8 mil. “Deve baixar ainda mais por causa de sua aplicação
crescente em automóveis”, recorda Gonzalez. Uma nova etapa de desenvolvimento
começa agora na Califórnia (EUA), onde fica a ISI, parceira tecnológica da Case IH.
Projetos-piloto para “refinamento” da autonomia serão tocados dentro de uma
vinícola.
LANÇAMENTOS NA AGRISHOW
A Case IH guardou para a feira agrícola o lançamento da série de colheitadeiras 230
Extreme. As máquinas utilizam rotor com volume de processamento 35% maior,
capacidade de descarga de grãos 41% superior e motor FPT com 584 cavalos, 27 cv
a mais que a versão anterior.
Ainda entre os lançamentos a empresa trouxe à Agrishow os tratores Magnum 380
CVT, os novos tratores Steiger e a plantadeira Easy Rider, com manutenção mais fácil
pela redução dos pontos de lubrificação.
Valtra manda bem com seus tratores no Sudeste
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Série T CVT tem motores de 195 até 250 cv e transmissão automática continuamente
variável
Não é apenas a safra recorde de 230 milhões de toneladas de grãos colhida no País
que motiva a Valtra. A fabricante de tratores e máquinas está bastante focada na
agricultura do Sudeste.
“Os 468 milhões de toneladas de cana da safra 2016-2017 colhidos na região
representam alta de 7% em relação ao período anterior”, afirma o diretor de marketing
da companhia, Paulo Beraldi. “A renovação dos canaviais vem aumentando a
produtividade.”
A safra de café na região para o período é de 46 milhões de sacas, uma alta ainda
mais expressiva, 23% sobre o período anterior. Juntas, as duas culturas responderão
por mais de três quartos da renda agrícola estimada para 2017 na região: R$ 76
bilhões. Desse total, 47% virão do setor canavieiro e 29% da cafeicultura.
Como resultado do bom desempenho registrado pelo Sudeste, a venda de tratores na
região cresceu 24% nos primeiros três meses do ano sobre o mesmo período do ano
passado, quatro pontos a mais do que a média brasileira.
E esse bom momento acabou pegando a Valtra de surpresa. A companhia chegou a
ampliar a produção em 2016 para ter um bom estoque no início de 2017 em razão da
mudança de legislação de emissões, que acaba encarecendo os produtos.
“Mas essa antecipação não foi suficiente a vendi já em 2016 o que deveria ser entregue
neste ano”, afirma Beraldi.

NOVIDADES NA AGRISHOW
Calçada nesses bons resultados, a Valtra mostra nesta 24ª Agrishow (que ocorre até
o dia 5 em Ribeirão Preto, SP) a nova série T CVT de tratores, com transmissão
continuamente variável. São quatro modelos, com potências de 195, 210, 230 e 250
cavalos.
Segundo a empresa, outra novidade além da transmissão CVT está na suspensão
adotada para o eixo dianteiro e na bomba com vazão hidráulica de 190 litros por
minuto.
A companhia também leva à Agrishow a nova colhedora de cana BE 1035e, equipada
com motor de sete cilindros e 350 cavalos. “Tínhamos como meta para esse
equipamento uma produção média de 425 toneladas por dia e ela atingiu em uso real
515,3 toneladas. E o consumo de diesel na prática foi de 1,02 litro por tonelada, bem
abaixo de nossa meta de 1,32 litro", diz Beraldi.
Concessões para veículos saltam 28,5% em março
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business

As concessões de crédito para o financiamento de veículos saltaram 28,5% em março
na comparação com fevereiro ao atingirem os R$ 7,41 bilhões, apontam dados
preliminares do Banco Central.
É o maior volume mensal liberado até o momento em pelo menos 15 meses. Para se
ter ideia, apenas dezembro do ano passado atingiu a casa dos R$ 7 bilhões, que é
historicamente
considerado
um
bom
mês
em
vendas
de
veículos.
O bom desempenho das liberações em março se explica por este ter sido o melhor
mês em volumes de vendas do ano.
Por outro lado, o saldo das carteiras tele leve queda, de 0,5% em março, para R$
142,9 milhões, refletindo o menor número de financiamentos ao longo dos últimos
meses.
A taxa média de juros teve caiu para 24,8% em março contra índice de 25,7%
registrado em fevereiro. O índice vinha oscilando desde meados do ano passado e
voltou a aumentar em janeiro de 2017, tornando a cair desde então.
O prazo médio dos contratos de financiamentos também segue curva desde fevereiro
após três meses consecutivos de estabilidade. Em março, a média ficou em 41,9 meses
sobre os 42,2 meses do mês anterior.
Por fim, a inadimplência também diminuiu e fechou março em 4,5%, o menor índice
registrado desde abril do ano passado.

Grupo PSA vai testar autônomos com a nuTonomy
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business
O Grupo PSA estabeleceu acordo com a nuTonomy, startup fundada no Vale do Silício
especializada em software e algoritmos para carros autônomos. O objetivo da parceria
é implementar a tecnologia da jovem empresa nos carros da montadora francesa. O
primeiro passo para isso será a implementação do sistema autoguiado no Peugeot
3008, que será então testado nas vias de Singapura.
O carro ganhará software, sensores e outros dispositivos desenvolvidos pela
nuTonomy e pelo Grupo PSA. O plano é integrar os recursos ao carro até o meio do
ano e começar a rodagem efetivamente em setembro.
A partir daí as companhias pretendem aferir não só a resposta da tecnologia ao uso
do carro autônomo fora do laboratório, como também entender o comportamento dos
consumidores e a experiência dele ao usar o veículo como um serviço de mobilidade.
Para as empresas, esta é uma etapa decisiva para o desenvolvimento em grande
escala de carros autônomos. A cooperação entre as companhias garante mais
eficiência neste processo, apontam. Para o Grupo PSA, a parceria integra a estratégia
prevista no plano Puch to Pass, de deixar de ser uma empresa que simplesmente faz
veículos para se posicionar como provedora de soluções de mobilidade.
Esta é apenas a fase inicial da parceria, que deve ser ampliada com testes de modelos
autônomos em diversas cidades do mundo. A nuTonomy já tem experiência com o uso
de veículos com a tecnologia em vias públicas. Desde agosto de 2016 a startup testa
a oferta de serviços de transporte com carros autoguiados em Singapura.
ZF e Faurecia anunciam parceria com foco em carros autônomos
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business
Como mais medida para preparar o terreno para a chegada de carros autônomos, a
ZF firmou parceria com a Faurecia. Fusões e acordos de cooperação entre companhias
são iniciativas cada vez mais comuns para acompanhar o novo cenário da indústria
automotiva. Neste caso, as duas organizações vão trabalhar em tecnologias de
segurança para o interior de veículos autoguiados ao identificar e desenvolver soluções
para os assentos de motoristas e passageiros.
Segundo as companhias, a parceria de engenharia avançada pretende criar a cabine
do futuro. Pelo acordo, ZF e Faurecia vão compartilhar experiências e competências,
sem troca de participação acionária.
“A eletrificação do veículo e a condução autônoma demandam tecnologias de
segurança ativas e passivas inovadoras para que sejam bem-sucedidas”, declarou em
comunicado Stefan Sommer, CEO da ZF.
O executivo destacou ainda que a colaboração entre empresas e o conceito de
trabalhar em ecossistema não são características apenas do Vale do Silício e serão
muito bem aplicadas na parceria entre a companhia alemã e a francesa.
Segundo ele, o resultado do acordo deve vir em forma de soluções tecnológicas para
os clientes nos próximos anos, com recursos que garantam que o interior dos carros
autônomos seja seguro, conectado e versátil.
As empresas apontam que os assentos serão recurso importante dos veículos do futuro
e poderão girar, reclinar e retornar ao modo manual de condução assim que o
motorista desejar, com total flexibilidade.

Lucro do Grupo Volkswagen cresce 44% no 1º trimestre
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business
O lucro (após a aplicação de taxas) do Grupo Volkswagen fechou em € 3,4 bilhões no
primeiro trimestre, resultado 44% acima do apurado em mesmo período de 2016,
informa em comunicado.
O faturamento cresceu 10,3% ao totalizar € 56,1 bilhões, enquanto o lucro operacional
foi 27% melhor no mesmo comparativo, fechando em € 4,4 milhões e respondeu por
7,8% das vendas.
Em seu fluxo de caixa, a empresa registrou a saída de € 1,3 bilhão nos três primeiros
meses do ano em custos relacionados ao dieselgate, resultando em um resultado
negativo de € 2,58 bilhões. Contudo, a liquidez da divisão automotiva (que não
considera os dados da divisão financeira) continua robusta, ficando em € 23,6 bilhões,
embora esta cifra represente um recuo de 8,9% sobre os € 25,9 bilhões de um ano
antes.
A companhia atribui os resultados a diferentes fatores, entre eles, ao volume de
vendas, embora as entregas globais tenham diminuído 0,5%, para 2,49 milhões de
unidades; ao mix de produtos, bem como os efeitos positivos da taxa de câmbio e à
política do aumento de preços dos seus veículos, que contribuíram positivamente para
o desempenho no período.
“Os resultados trimestrais são mais uma prova da sólida fundação financeira do nosso
grupo”, disse o membro do conselho de administração responsável pelas finanças e
controladoria, Frank Witter. O executivo afirma que as questões relacionadas ao
dieselgate deve custar ao caixa da empresa cifra de dois dígitos no ano fiscal atual.
“A nossa atual liquidez nos dá a estabilidade e flexibilidade para superar este desafio”,
disse e nota. “Além disso, continuaremos a promover sistematicamente o nosso
programa estratégico Together 2025 com disciplina de custos em todo o grupo”,
completou.
A marca Volkswagen registrou faturamento 24% menor nos três primeiros meses do
ano, para € 19 milhões, enquanto o lucro operacional (antes da aplicação de custos
especiais) aumentou para € 869 milhões.
O lucro operacional da Audi passou de € 1,3 para € 1,2 bilhão, o que inclui as marcas
Lamborghini e Ducati. A Porsche també3m viu seu lucro operacional aumentar de €
855 milhões para € 932 milhões.
A divisão de veículos comerciais do grupo, que inclui caminhões e ônibus das marcas
MAN, Volkswagen e Scania, apurou aumento de 44,5% do lucro operacional no
primeiro trimestre, para € 205 milhões.
Por fim, a divisão de serviços financeiros melhorou seu lucro operacional em 12,2%,
para € 551 milhões. Neste resultado está incluso o desempenho da Porsche Financial,
cujos resultados foram incluídos em janeiro deste ano nesta divisão.
Setor automotivo em alerta para a entrega do Bloco W
05/05/2017 – Fonte: Automotive Business
Em 2017 entram em vigor novas normas para o comércio internacional, com mudanças
que podem afetar o planejamento tributário de exportadores de veículos e de
autopeças brasileiras – área de negócios crescente diante da crise no mercado
nacional.

O alerta é da Becomex, empresa especializada no gerenciamento integrado na área
tributária e operações internacionais. A companhia destaca que há mudanças na
declaração ECF (Escrituração Contábil Fiscal), que este ano deve ser preenchida em
novo layout. Algo que as exportadoras brasileiras devem ter em mente no momento
de prestar contas ao fisco. O prazo final é julho, destaca a empresa.
Segundo a consultoria, fabricantes de veículos e de autopeças devem estar atentas às
novas regras e saber identificar se a operação brasileira ficará responsável por
preencher o Bloco W, novo módulo que integra o documento.
De acordo com o diretor da Becomex, Jersony Souza, até o ano passado, a ECF previa
que a matriz brasileira declarasse as suas operações. Com a mudança, cada
companhia também terá que entregar as declarações relativas às filiais em outros
países, tanto individualmente como consolidadas no grupo econômico. “Isso vai ajudar
a Receita Federal a cruzar dados e lavrar autuações em caso de inconsistências”,
observa o diretor.
A Becomex aponta que a mudança é reflexo do projeto BEPS (Base Erosion and Profit
Shifiting), estabelecido internacionalmente com a finalidade de balizar o movimento
tributário global e inibir a guerra fiscal entre os países, reduzindo as inconsistências
jurídicas.
COMO FUNCIONA O BLOCO W
Para atender aos padrões de troca de informações previstas nas ações do BEPS, a
Receita Federal Brasileira passou a exigir das empresas multinacionais, a DPP
(Declaração País-a-País). Trata-se de um relatório com um padrão estabelecido de
informação contendo dados fiscais consolidados do grupo econômico que opera em
mais de um país: o Bloco W.
A empresa precisa se certificar se sua operação no Brasil será responsável pelo
preenchimento do bloco W com informações consolidadas do balanço fiscal do seu
grupo econômico na ECF.
A Declaração País-a-País é obrigatória para grupos empresarias com receita
consolidada superior a € 750 milhões ou R$ 2,26 bilhões referente ao ano fiscal da
declaração, o que no Brasil está restrito a grandes corporações, grande parte do setor
automotivo. As empresas entregam para a receita, que por sua vez, compartilham
com o fisco de cada país. O inverso também ocorre.
A receita federal estima que entre 40 e 50 empresas brasileiras são controladoras
finais, portanto deverão preencher o Bloco W da ECF. O ponto de atenção é para
empresas controladas por matrizes nos Estados Unidos e Japão, pois ainda existem
acordos indefinidos com estas regiões e, portanto, não estão certos detalhes da
entrega das informações.
No caso do Brasil, o Bloco W será preenchido dentro da ECF a ser transmitida em
2017, relativo ao exercício de 2016. As informações serão compartilhadas em layout
pré-definido com as demais administrações da empresa no mundo, que sejam
signatárias do acordo, para troca automática de informações tributárias.
A RELEVÂNCIA DO BEPS PARA O COMÉRCIO INTERNACIONAL
Em 2009, quando a crise econômica mundial impactava fortemente o cenário
econômico global e acirrava a competição tributária entre os países, passou a ser ainda
mais estratégico para tornar os mercados competitivos e atrair novos investimentos e
geração de empregos.

Esse movimento gerou um verdadeiro “leilão de incentivos fiscais” pelo mundo
globalizado. O compliance fiscal internacional passou a ganhar papel essencial nas
organizações e avançou a busca por melhores oportunidades e benefícios concedidos
por países considerados “paraísos fiscais”.
O ponto de partida para o Projeto BEPS foi a repercussão mundial sobre as operações
internacionais de empresas norte-americanas, como Google, Facebook, Starbucks,
entre outras, que operam modelos de negócios com o valor gerado pelo
desenvolvimento e exploração de ativos intangíveis.
Estas companhias declaram suas receitas em países com grandes mercados
consumidores, porém seus lucros são registrados em nações menores, os paraísos
fiscais, onde mantêm propriedades com menor substância econômica.
Em outras palavras, o lucro é transferido de um país para o outro. A tributação, no
entanto, acontece somente no país com a alíquota reduzida, prática conhecida no
mundo da economia digital.
Pressionada pela comunidade internacional e os países do G-20, a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recebeu, em 2010, a incumbência
de começar a estudar uma reforma tributária internacional para coibir essa guerra
fiscal entre países. Daí nasce o projeto BEPS para balizar o movimento tributário global
e reduzir inconsistências jurídicas.
O projeto está baseado em três pilares:
1- Coerência: padronização do tratamento fiscal entre países.
2- Substância: garantir que a declaração dos resultados aconteça no país onde
ocorre a operação.
3- Transparência: tornar o processo mais claro, com legislações simplificadas e
documentadas, com maior cooperação intergovernamental.
Foi criado então, um plano com 15 ações para enfrentar as transferências de lucros
para países com tributação reduzida, veja na figura a seguir.
MODELO DA OCDE

LIÇÃO DE CASA
A Becomex alerta para a seguinte lição de casa a ser feita pelas empresas:
Para companhias com controladora no Brasil ou substituta, a tarefa de casa é
gerar o Bloco W completo, saber quais são as informações necessárias e estar seguro
de que as informações recebidas de suas controladas bastam para gerar a obrigação,
informar suas controladas sobre o BEPS. É recomendável que a empresa já se
identifique como centralizadora da informação.
Para empresas controladas no Brasil, a primeira providência é identificar quem é
a controladora final do seu grupo econômico e verificar se o país de jurisdição é
signatário e não identificado como erro sistêmico, e ainda se o país não possui alguma
exceção.
Confirme quem ficará responsável por gerar a informação e os dados que você precisa
disponibilizar. Se a controladora não entregar a informação, certifique-se com ela
quem será a substituta. Um ponto de atenção: caso a responsabilidade fique com você,
esteja preparado para gerar o Bloco W por completo.
TAREFA PARA AS EMPRESAS

Fronius apresenta soldagem pesada com TPS/i Robotics na Expomafe 2017
05/05/2017 – Fonte: CIMM
O mercado de solda tem sido um marco na indústria mundial, atingindo todos os
segmentos industriais como: setores automobilísticos, óleo e gás, de fabricação e
recuperação de peças, equipamentos e estruturas. Atualmente, está presente nas
principais etapas em quase todos os segmentos industriais.
Segundo um levantamento realizado pela ABS (Associação Brasileira de Soldagem)
em agosto de 2016 sobre o consumo de eletrodos, houve uma redução de 40% nos
últimos dois anos. Mas o segmento já vê sinais de recuperação, de forma lenta este
ano, com boas perspectivas para 2018.

Feira oficial do setor

Imagem: Divulgação
Entre os dias 9 e 13 de maio acontece a Expomafe - Feira Internacional de Máquinas,
Ferramentas e Automação Industrial - no São Paulo Expo Exhibition & Convention
Center, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5.
A empresa Fronius marca presença e apresenta as mais novas tecnologias. A grande
revolução e destaque da empresa na feira é a soldagem robotizada: no estande da
Fronius estarão expostos dois robôs: um que realizará diferentes processos de solda
pesada e outro com uma soldagem especial com material de alta qualidade.
As funções centrais da TPS/i foram completamente reestruturadas e o desempenho do
processador muito mais rápido, possibilitando que novos fatores de controles possam
ser medidos.
Como resultado, melhorou decisivamente as propriedades de solda, otimizou a
comunicação entre o homem e a máquina, e aperfeiçoou o manuseio. Além disto, o
seu design modular facilita a adaptação e as necessidades individuais de soldagem dos
utilizadores.
Seu sistema faz com que o número de respingos seja visivelmente menor durante a
solda, com arco voltaico e penetrações estáveis, proporcionando maior eficiência e
facilidade ao usuário.
As empresas podem realizar tarefas de soldagem complexas e em constante mudança,
de forma ágil, eficaz e mantendo a qualidade. A Fronius destaca que o usuário da
plataforma TPS/i pode combinar hardware e software para necessidades especiais.
Uma soldagem simples, fácil e mais eficiente.
Reflexos da automação industrial no cotidiano será um dos temas da Schunk
em coletiva na Expomafe 2017
05/05/2017 – Fonte: CIMM
Os especialistas da empresa no Brasil irão traçar um panorama sobre os mega
trends do segmento: robôs colaborativos, Indústria 4.0 e o mercado de
automação industrial
Entre os assuntos mais comentados na indústria nos últimos tempos são os impactos
da automatização dos processos de produção com a inserção de robôs e garras cada
vez mais inteligentes e atualmente, inclusive, em aplicações chamadas colaborativas,
ou seja, nas quais o humano e o robô trabalham em cooperação.
Dentro desta tendência intercontinental, a Schunk Intec-Br., subsidiária brasileira da
empresa familiar alemã Schunk GmbH & Co. KG, líder competente em sistemas de
garras e tecnologias de fixação, utilizará toda a sua expertise mundial em uma coletiva
de imprensa durante a Expomafe 2017, para esclarecer as principais preocupações do
mercado nacional com reflexões de como possivelmente se dará o processo de
automatização industrial no longo prazo no Brasil.

O tema central da coletiva da Schunk será os reflexos da automação no cotidiano, que
tem como principal objetivo desmistificar e quebrar paradigmas sobre como a
manufatura avançada irá influenciar no dia a dia de nossa vida e das empresas, desde
a uma simples ida a um cinema, bem como, as complexas interações dos sistemas de
uma empresa para a produção de um simples produto.
Em paralelo, será esclarecido pontos sobre as aplicações de robôs colaborativos e o
longo processo que o mundo está passando para chegar próximo ao conceito da
Indústria 4.0. Aproveitando-se de um de seus carros chefes, o sistema de garras, será
esclarecido sobre as exigências que uma simples garra deve ter para ser utilizada em
uma aplicação colaborativa, ou no conceito da Indústria 4.0.
Por fim, a Schunk apresentará aos participantes de sua coletiva de imprensa, cenários
e dados sobre o mercado, sobre a própria empresa no mundo inteiro, bem como as
vastas oportunidades que as empresas podem aproveitar nesse momento para seguir
com a automatização da indústria brasileira.
Volkswagen anuncia investimentos para exportação de motores para o
México
05/05/2017 – Fonte: CIMM
O projeto de exportação contará com investimentos de aproximadamente R$
50 milhões, adicionais aos R$ 460 milhões anunciados em 2015 para a fábrica
de São Carlos.
A fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, localizada em São Carlos (SP), foi uma
das escolhidas, dentre todas as operações da marca no mundo para exportar o motor
1.4l TSI que irá equipar os modelos Jetta, Golf e Golf Variant produzidos no México. O
início da exportação para a fábrica de Puebla, onde os modelos são produzidos, está
previsto para o segundo semestre de 2017 e se estenderá até 2020, totalizando um
volume de cerca de 250 mil motores.
“O projeto de exportação conta com investimentos de aproximadamente R$ 50
milhões, adicionais aos R$ 460 milhões anunciados em 2015. A fábrica de São Carlos
tem recebido aportes constantes para a modernização de seus processos para a
fabricação de novos produtos, tornando-a ainda mais competitiva e estratégica para o
Grupo Volkswagen”, disse David Powels, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e
América do Sul (SAM).
No final de 2015, a fábrica de São Carlos já havia sido selecionada dentre todas as
operações da marca no mundo para exportar blocos de motores 1.0l da família EA211
para a produção de propulsores que equipam os modelos Polo e up! na Europa.
O aporte contempla gastos com desenvolvimento tecnológico, investimentos em
adaptação de linhas de usinagem de bloco do motor, montagem e testes do motor,
bem como despesas para certificação e homologação do produto.

Para produzir a versão 1.4 TSI para exportação, as linhas de usinagem e de montagem
do prédio EA211 receberam adaptações para atender a complexidade do processo
produtivo que envolve este modelo, que conta com maior quantidade de componentes
comparado às demais versões já produzidas, por possuir uma calibração diferenciada,
dadas às diferentes normas, temperaturas e combustível utilizado em outros
mercados.
“Os propulsores produzidos no Brasil são fabricados em processos com tecnologia de
última geração. A eficiência do produto e processo nos permitiu ser escolhidos também
para atender outros importantes mercados, como o mexicano”, disse Antônio Pires,
Vice-Presidente de Operações da Volkswagen do Brasil.
“Outro fator que foi determinante para a conquista dessa operação foi o recente acordo
coletivo fechado pela empresa com o Sindicato e empregados da fábrica de São Carlos,
que estabeleceu melhores condições de competitividade para a unidade nas questões
trabalhistas”, explicou o Vice-Presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do
Brasil, Nilton Junior.
“Investimos também na constante qualificação dos nossos profissionais, o que nos
permite produzir os motores globais da marca. Além de adaptações em nosso processo
produtivo, reforçamos também o desenvolvimento de novos treinamentos para os
empregados que atuarão diretamente com este produto”, destaca Marcus Gorisch,
gerente executivo da fábrica de São Carlos.

