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Novos Projetos de Lei- Departamento de Assuntos Legislativo nº 13. XIII .
11 de maio de 2017
12/05/2017 – Fonte: FIEP
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa do Estado.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
Atenciosamente,
Departamento de Assuntos Legislativos – DAL
Sistema FIEP
(41) 3271-9061
www.fiepr.org.br
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12/05/2017 – Fonte: Agência de Notícias do Paraná

O Governo do Estado assinou nesta quinta-feira (11/05) um protocolo de intenções
com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP,) que marca a criação do Programa
Paraná Internacional. As secretarias para Assuntos Estratégicos e do Planejamento e
Coordenação Geral também são signatárias do protocolo. O programa visa contribuir
para o desenvolvimento internacional dos 399 municípios paranaenses.
Idealizado pela Secretaria para Assuntos Estratégicos, o programa vai incentivar as
prefeituras municipais do Estado para que indiquem um ponto focal de parcerias com
outros países.
“Hoje o Paraná já conta com pontos focais para parcerias internacionais em todas as
secretarias, empresas e universidades estaduais. Uma pessoa fica responsável pela
relação com os outros países. E agora vamos estender esse trabalho para os 399
municípios do Estado, para que cada uma das cidades tenha um responsável pela
articulação, para dinamizar as questões de negócios, indústria e comércio”, disse o
secretário para Assuntos Estratégicos, Flávio Arns.
“Queremos dar todo o apoio para que cada município pense em como sua região pode
se inserir no contexto internacional. Isso acaba gerando um benefício enorme, em
todas as áreas”, completou.
Para elaborar o programa, a Secretaria levou em conta o conhecimento adquirido na
recepção de visitas estrangeiras e de delações internacionais. Desde 2015, 52
delegações de diferentes países visitaram o Paraná.
INTEGRAÇÃO - Para o secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Cyllêneo
Pessoa Pereira Junior, é importante centralizar esse tipo de cooperação internacional
para que o Estado possa dar o suporte necessário nas parcerias dos pequenos
municípios com outros países.

“Fizemos essa reunião na tentativa de sincronizar as ações internacionais que o Estado
desenvolve para que possamos levar isso aos municípios. Alguns deles têm cidadesirmãs em outros países, além de termos firmados e ações isoladas, que não são
catalogadas pelo Governo. A tentativa é trazer todas essas informações para um
mesmo sistema e registrar esses programas”, disse.
Para o prefeito de Contenda, Carlos Eugênio Stabach, que atualmente ocupa o cargo
de diretor de Relações Institucionais e Políticas da Associação dos Municípios do
Paraná, o encontro trará novas oportunidades para as pequenas cidades do Estado.
“Precisamos dessa abertura que está sendo realizada com o apoio do Governo
Estadual. Existe a necessidade de que tenhamos novas portas e novas janelas para o
desenvolvimento dos nossos municípios. Não podemos ficar apenas na dependência
de fundos e recursos públicos. Buscaremos com essas ações novas oportunidades para
o crescimento das pequenas cidades paranaenses”, disse.
APOIO FEDERAL - Outra ação a ser oferecida pelo projeto será o apoio da Agência
Brasileira de Cooperação (ABC), órgão vinculado ao Ministério de Relações Exteriores.
A Secretaria Para Assuntos Estratégicos tem acordo de cooperação técnica com a
Agência, para aperfeiçoamento e adequação da área internacional dos municípios do
Paraná. Com isso, o objetivo é conseguir um melhor aproveitamento de oportunidades
nas parcerias.
Para difundir informações culturais sobre os países-parceiros do Estado, o Paraná vai
utilizar os 338 Espaços Cidadãos instalados no Paraná. Um informativo mensal
chamado Conexão Paraná será disponibilizado nos espaços para compartilhar com as
instituições públicas e privadas as atividades realizadas pelos municípios no âmbito
internacional.
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Artigo: O que é produtividade?
12/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
A produtividade de uma economia é um conceito econômico fundamental, mas ao
mesmo tempo não é dos mais fáceis de entender. De forma simplificada, a
produtividade é aquele algo mais que faz com que, dada uma mesma quantidade de
fatores empregados na produção, isto é, trabalho (nivelado pela educação) e capital,
algumas economias produzam mais do que as outras.
Em termos de teoria econômica, chega-se à chamada “produtividade total de fatores
(TFP)” como um resíduo. Ela é justamente aquele diferencial de crescimento que não
se consegue explicar apenas pela elevação do uso de trabalho e capital na produção.
A ideia é que esse algo mais tem a ver com a eficiência com que os fatores produtivos
são empregados e combinados, o que, por sua vez, está ligado à organização e às
técnicas de produção, ao ambiente de negócios, à qualidade das instituições, etc.
A grande importância da produtividade é que há limites claros a quanto se pode
aumentar a produção apenas empregando quantidades maiores de trabalho e de
capital, que são fatores finitos. No entanto, não há limites ao crescimento da
produtividade. Assim, no longo prazo, o vetor determinante do desenvolvimento
econômico é o crescimento da produtividade.
Não é coincidência, portanto, que a economia brasileira há várias décadas venha
crescendo em um ritmo medíocre, que mantém a nossa distância em relação ao padrão

de vida dos países mais desenvolvidos; e que, no mesmo período, o desempenho da
produtividade nacional tenha sido péssimo.
(Fernando Dantas, colunista do jornal O Estado de S.Paulo).
Faturamento dos fabricantes apresenta queda de 7,5% em abril
12/05/2017 – Fonte: GS Notícias
O faturamento total deflacionado das vendas dos fabricantes de materiais de
construção, em abril, recuou 7,5% na comparação anual, informou a entidade que
representa o setor (Abramat).
O resultado acumulado dos últimos 12 meses apontou decréscimo um pouco mais
intenso, de 8,8%.
As indústrias de materiais de base e acabamento tiveram quedas de 6,1% e 9,3%,
respectivamente, frente a abril de 2016. Já o nível de emprego recuou 5,9% na
comparação anual; frente a março, houve avanço de 0,1%.
Coeficiente de importação da indústria de SP aumenta no trimestre
12/05/2017 – Fonte: GS Notícias
O Coeficiente de Importação da Indústria de Transformação (CI) do Estado de São
Paulo avançou 1 ponto percentual de janeiro a março deste ano, para 21,5%, na
comparação com outubro a dezembro de 2016, quando foi de 20,5%. O dado é
dessazonalizado. No primeiro trimestre de 2016, o coeficiente era de 19%. Os números
são do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) e do
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Fiesp.
Segundo o levantamento, o resultado no trimestre foi puxado pelo crescimento de
6,2% do volume das importações e pelo aumento de 1% no consumo aparente
(diferença entre produção e exportação e adicionadas as importações). O CI calcula a
proporção de produtos consumidos no mercado interno que é importada.
Dos 20 setores analisados, dez tiveram avanços contra o trimestre imediatamente
anterior, com destaque para derivados de petróleo e biocombustíveis (+5,1 pontos
percentuais), produtos químicos (+3 pontos) e indústrias diversas (+1,4 ponto). Na
contramão, oito setores marcaram retração, com ênfase para produtos de metal,
exceto máquinas e equipamentos (-1,3 ponto), produtos têxteis (-0,9 ponto) e bebidas
(-0,5 ponto). Coeficiente de exportação tem leve alta
Também com avanço no primeiro trimestre de 2017, o Coeficiente de Exportação da
Indústria de Transformação (CE) teve ligeira expansão, para 20,8%, ante os 19,9%
no acumulado dos três meses anteriores. Houve, porém, pequena queda ante o
primeiro trimestre de 2016 (21%). Os dados refletem o aumento de 5,5% das
exportações (em quantidade) e o aumento de 0,8% da produção industrial.
Já na análise contra os mesmos meses de 2016, houve baixa de 0,2 ponto percentual,
quando o coeficiente era de 21%. Entre os 16 setores de exportação estudados, as
altas mais expressivas foram em veículos automotores (+3,3 pontos), derivados do
petróleo, biocombustíveis e coque (+3,2 pontos) e metalurgia (+2,9 pontos).
Na outra ponta, os recuos ficaram por conta dos coeficientes de produtos têxteis (-2,6
pontos), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,2 ponto), couros, artefatos de
couro, artigos para viagem e calçados (-0,3 ponto) e móveis (-0,1 ponto). Para o
diretor titular do Derex, Thomaz Zanotto, o aumento tanto do coeficiente de
exportação quanto de importação é um sinal positivo.

"A expansão dos coeficientes do primeiro trimestre foi confirmada em abril, mês em
que registramos o maior superávit comercial desde 1989. O aumento das exportações
e das importações é saudável, pois sinaliza a retomada da economia, o que logo será
convertido em mais empregos. Isso comprova a crença de que o comércio exterior é
central para nosso processo de recuperação", disse, em nota.
Setor de bens de capital só deve se recuperar a partir de 2019
12/05/2017 – Fonte: GS Notícias
Retomada lenta. Além das incertezas no cenário econômico, a alta ociosidade
de máquinas, equipamentos, caminhões e seus implementos derrubam as
expectativas de investimentos

A produção de máquinas agrícolas
Foto: alf ribeiro/estadão conteúdo
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As incertezas acerca da velocidade de recuperação da economia deixam o cenário
ainda nebuloso para a indústria de bens de capital. Uma retomada contundente das
empresas do setor e a plena utilização do parque industrial não devem vir antes de
2019.
A indústria de máquinas e equipamentos registrou o terceiro ano consecutivo de queda
em 2016 e a perda de quase 80 mil postos de trabalho. Já as montadoras de
caminhões, bem como os fabricantes de implementos rodoviários, amargam uma
ociosidade acima de 70%.
De acordo com a gerente do Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
(DCEE) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
Maria Cristina Zanella, o País vai demorar a investir novamente.
"A indústria de bens de capital geralmente é a primeira a entrar na crise e a última a
sair. E diante das incertezas da economia, o setor vai levar pelo menos uns dois anos
para retomar a utilização plena de sua capacidade instalada", estima ele.
No segmento de caminhões, que também são considerados bens de capital, a
ociosidade da indústria ultrapassa 70%. "O crescimento de 6% projetado para este
ano é modesto porque ainda existe muito caminhão ocioso", afirmou ao DCI o dirigente
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz
Carlos de Moraes, em balanço da entidade na semana passada.
O setor de implementos rodoviários também segue com forte ociosidade. Em três
anos, essa indústria perdeu quase metade dos postos de trabalho. "Teremos algum
investimento previsto para este ano, mas a retomada consistente só deve vir a partir
de 2018", estimou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários (Anfir), Alcides Braga.
Cristina explica que o investimento em bens de capital depende não só da expectativa
de aumento dos pedidos, mas de uma estabilidade da economia, assim como do
cenário político. "A aprovação das reformas propostas pelo governo, principalmente a
da previdência, é essencial para uma recuperação mais robusta."

Hoje, a média da carteira de pedidos do setor de máquinas e equipamentos está em
cerca de 10 semanas. O ideal, segundo a dirigente, é de seis meses.
Segundo Cristina, os chamados bens seriados, utilizados nas indústrias têxtil, de
plástico e alimentos, por exemplo, vêm apresentando melhora. Já os bens sob
encomenda, voltados especialmente para infraestrutura, têm registrado quedas mais
acentuadas. "A retração nestes negócios atingiu cerca de 30% no primeiro trimestre",
revela a dirigente.
No segmento de caminhões, as vendas apresentaram queda de aproximadamente
25% no ano, de acordo com dados da Anfavea. "O nosso mercado depende de PIB,
que ainda está muito fraco. O crescimento só voltará com a aprovação das reformas
estruturais e investimentos em infraestrutura", avalia Moraes.
Cristina destaca que o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para o setor de bens de capital (Finame) ainda oferece
juros altos, mesmo com a queda recente da Selic.
"O governo sinaliza que as taxas do Finame devem se manter no patamar atual. Além
disso, a oferta de crédito foi reduzida, o que só dificulta o investimento pelo
empresário", complementa.
O único mercado que reporta crescimento expressivo é o agronegócio. "As vendas de
máquinas para o segmento cresceram 30% no primeiro trimestre, o que vem
impactando positivamente a nossa indústria", diz Cristina.
Ela acrescenta que as fabricantes de componentes (como bombas, válvulas e motores)
também vêm registrando ligeira melhora dos números. "Esse crescimento é reflexo
justamente do aumento da manutenção das máquinas. O empresário continua adiando
a substituição destes itens."
Cristina alerta ainda que os importados continuam assombrando a indústria nacional.
Segundo ela, metade do consumo aparente de máquinas e equipamentos, no Brasil,
vem de fora. "Não só o câmbio influencia nessa conta, mas o alto número de regimes
especiais, que permitem a entrada de produtos com alíquotas mais baixas do imposto
de importação", reclama.
Cristina afirma que o dólar ideal para o mercado interno gira em torno de R$ 3,80 e,
para exportação, acima de R$ 4. A dirigente salienta que o pleito da Abimaq junto ao
governo é a revisão do número de regimes especiais.
Consenso
A única unanimidade na indústria de bens de capital é o otimismo em torno dos rumos
da economia. Moraes, da Anfavea, afirma que os recentes leilões de aeroportos e o
último certame de distribuição de energia já mostram sinais positivos.
"Apesar de ainda ser pouco, a direção tomada pelo governo está correta", avalia
Moraes. Braga, da Anfir, acredita que a indústria não terá grandes saltos nos próximos
cinco anos. "Ainda assim, vejo um período de estabilização, com crescimento orgânico
e sustentável", pondera o dirigente.
Reforma trabalhista pode sofrer seis alterações
12/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Um dos relatores do projeto no Senado diz que alguns pontos devem ser ajustados,
mas mudanças podem vir por meio de medidas provisórias

Pelo menos seis pontos da reforma trabalhista poderão ser alterados no Senado,
segundo o relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Ricardo Ferraço (PSDBES). Diante dessa perspectiva e para evitar atraso na tramitação, ganha força a
estratégia de aprovar o texto da Câmara sem alteração, com o compromisso do Palácio
do Planalto de editar, em seguida, medida provisória com os ajustes dos senadores.
“Há, de fato, alguns pontos no texto que geram preocupação”, disse o senador ao
Estadão/Broadcast. Um dos temas é a atividade de gestante e lactante em locais
insalubres. Pelo projeto, o afastamento do trabalho deixará de ser automático nas
situações com risco “médio” e “mínimo” e, para deixar o trabalho, a gestante precisará
apresentar laudo. Ferraço defende que a responsabilidade de afastar deve ser do
empregado.
Outro item é a jornada intermitente – quando o empregado só trabalha quando
convocado pelo empregador.
“Achamos que (o texto) ficou muito aberto”, diz, ao argumentar que o projeto pode
permitir uso abusivo da regra. A mesma preocupação vale para a jornada de 12 horas
trabalhadas com 36 horas de descanso. “Não podemos deixar banalizar”, afirma o
senador, considerando que o esquema é importante para segmentos como a saúde.
Entre os demais pontos a serem alterados, está a possibilidade de redução do intervalo
de almoço para 30 minutos, fim do intervalo de 15 minutos para mulheres antes da
hora extra e a obrigação de que o empregado lave o uniforme da empresa.
Ajuste. Eventual alteração provoca um problema para o governo: o texto teria de
voltar à Câmara.
O desdobramento desagrada o Planalto que quer rapidez na tramitação. Para
solucionar o problema, ganha força a estratégia que prevê aprovação do texto sem
alterações no Senado com o compromisso do Executivo de editar, em seguida, medida
provisória com os ajustes acordados pelos senadores.
“Vamos fazer (o ajuste) por redação? Vamos tentar fazer por redação, mas ainda não
há estratégia definida”, disse o relator. Sobre o uso da MP, que entra em vigor assim
que é editada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso, Ferraço não demonstra
contrariedade. “Vou repetir Deng Xiaoping (ex-secretário-geral do Partido Comunista
Chinês): Não quero saber a cor do gato, quero saber se o gato caça o rato”, disse.
“Talvez não seja o mais importante saber por onde vamos resolver essas questões.
O importante é que a gente resolva.”
Independentemente da ferramenta jurídica a ser usada, Ferraço explicou que o
relatório que será produzido “vai demonstrar e dizer como vai ser corrigido (o texto),
com o caminho legal para isso”.
No Senado, a bancada do PMDB, partido de Michel Temer, está dividida sobre a
reforma. Enquanto o governo busca uma saída para acelerar a tramitação, o líder da
bancada, Renan Calheiros (AL), quer mudanças no projeto.
A estratégia de usar uma MP poderia “neutralizar” a ação de Renan, que ameaçaria a
tramitação na Casa. O senador alagoano avalia até apresentar um texto alternativo
“que contemple todos os lados envolvidos”, mesmo que isso signifique um atraso na
tramitação.

Artigo: A reforma trabalhista e as relações empresa-funcionário
12/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Será a presente reforma trabalhista suficientemente hábil para garantir o
emprego de uma população com 14 milhões de desempregados?

A aprovação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados vem provocando
polêmica. Principalmente porque os seus críticos defendem que a reforma abala o
princípio protetivo ao trabalhador, que rege as relações laborais. No entanto, a
proposta trata de uma nova relação entre empregado e empregador.
É uma relação mais madura, em que ao empregado é permitido negociar seus direitos
por meio de acordo coletivo, quando é imprescindível a participação do sindicato.
Lembrando, todavia, que tal direito já lhe foi garantido pela própria Constituição
Federal, promulgada em 1988.
Entretanto, uma análise mais aprofundada do Projeto de Lei 6.787/2016, votado no
último dia 26 de abril, permite identificar que aspectos travestidos de inovação já se
encontravam em nosso ordenamento jurídico, em discussões judiciais entre
empregados e empregadores, além das decisões lavradas pela Justiça do Trabalho.
Uma cuidadosa leitura de cada um dos artigos propostos permite enxergar que a
reforma busca um maior equilíbrio entre a legislação trabalhista e as demais leis
vigentes, notadamente o Código Civil, o Código Tributário Nacional e o Código de
Processo Civil, assim como as súmulas dos tribunais laborais, principalmente o
Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, estando lastreada nos
direitos sociais prescritos pela Constituição Federal.
Nota-se, também, a ênfase dada ao equilíbrio entre os poderes, vedando ao Judiciário
a restrição de direitos previstos em lei e/ou criação de obrigações não abrangidas por
norma legal.
Apesar da propagada perda de direitos trabalhistas, os direitos fundamentais dos
trabalhadores estão preservados
Ao percorrer os artigos propostos pela reforma, identificamos pontos amplamente
discutidos na Justiça do Trabalho, tais como o limite da responsabilização do sócio
retirante das empresas, o tempo de deslocamento versus tempo à disposição do
empregador e a equiparação salarial “em cascata”.
A reforma pretende também sanar dúvidas e lacunas, como no caso do teletrabalho,
já previsto pelo artigo 6.º da CLT e também chamado de trabalho remoto e home
office. Inova, ainda, ao regular sobre eventuais discrepâncias na relação trabalhista,
imputando multa à empresa por eventual discriminação por sexo ou etnia durante a
relação de trabalho, possibilidade de inclusão de cláusula arbitral no contrato de
trabalho e trazendo para a Justiça especializada os honorários de sucumbência, já
presentes na Justiça Comum.

Ao empregado também será permitido negociar a extinção do contrato de trabalho,
com o pagamento de metade dos valores referentes às verbas rescisórias e levantando
80% dos valores depositados no FGTS, o que hoje é considerado rescisão fraudulenta.
Outro fator amplamente discutido é o fim da obrigatoriedade do desconto de um dia
de salário a título de contribuição sindical, que visa a manutenção da estrutura
confederativa. Tal medida acaba por impor aos sindicatos menores diminuição em sua
capacidade econômica para representação dos trabalhadores na assinatura dos
acordos e convenções coletivas.
O fato é que, apesar da propagada perda de direitos trabalhistas, os direitos
fundamentais dos trabalhadores estão preservados. Assim, permanecem garantidos o
direito ao salário mínimo, férias (com acréscimo de 1/3), adicional noturno, FGTS,
aviso prévio, licenças maternidade e paternidade, proteção à saúde, higiene e
segurança do trabalho e aposentadoria.
A intenção do legislador com a presente proposta é garantir a empregabilidade em
período de grave recessão econômica. E é neste ponto que cabe uma crítica e reflexão:
será a presente reforma trabalhista suficientemente hábil para garantir o emprego de
uma população com 14 milhões de desempregados? Certamente não. É preciso
compreender que os encargos sobre a folha de pagamento não sofrerão alterações,
posto que os direitos trabalhistas estão preservados.
Outra crítica é o fato de a proposta da Câmara de Deputados contar com a alteração
de mais de 100 artigos da CLT, sem que houvesse maiores ponderações dos
representantes da sociedade, ao contrário do que ocorreu com a alteração dos Códigos
Civil e de Processo Civil, que foram submetidos a intensos debates, envolvendo
precipuamente, advogados, juristas e juízes.
Por fim, é importante esclarecer que o debate ainda é necessário para que a sociedade
compreenda quais são os reais direitos dos trabalhadores, evitando que as polêmicas
desnecessárias e por vezes falaciosas ofusquem as questões que precisam ser
discutidas com a sociedade – a maior interessada na reforma trabalhista.
(Gláucia Vieira Coelho Martins é advogada de Direito do Trabalho).
Editorial: Reforma e Justiça do Trabalho
12/05/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Além de decisiva para a redução da litigiosidade judicial e o descongestionamento das
Varas Trabalhistas, a reforma introduz mais segurança jurídica nos acordos firmados
entre patrões e empregados
Não é apenas o universo empresarial e sindical que será alterado significativamente,
quando o Senado votar a reforma trabalhista que já foi aprovada pela Câmara. A
mudança terá forte impacto sobre a Justiça do Trabalho, uma vez que revê a
prerrogativa de seus juízes e privilegia o negociado sobre o legislado, desestimulando
com isso a litigação nas congestionadas Varas Trabalhistas.
A primeira instância da Justiça do Trabalho encerrou o exercício de 2016 com um
número recorde de ações recebidas – foram 2.756.180 novos processos ante
2.659.007, em 2015. Sem a reforma, os técnicos do Tribunal Superior do Trabalho
estimam que esse número poderia ultrapassar os 3 milhões em 2017.
Mas, se a reforma for votada antes do recesso legislativo, em julho, e entrar em vigor
no segundo semestre, o número de novas ações poderá cair significativamente este
ano. Cerca de 49,5% das ações protocoladas em 2015 e 2016 tratam de questões
corriqueiras, como verbas rescisórias, aviso prévio e décimo terceiro salário.

Além de decisiva para a redução da litigiosidade judicial e o descongestionamento das
Varas Trabalhistas, a reforma introduz mais segurança jurídica nos acordos firmados
entre patrões e empregados, na medida em que tira dos juízes o poder de alterar o
que foi negociado por eles.
Como hoje vale o que for mais favorável para os trabalhadores e a legislação em vigor
é generosa na concessão de benefícios, tornou-se comum entre os empregados assinar
o termo de dispensa, receber o que têm direito e depois entrar na Justiça do Trabalho
com pedidos absurdos.
A reforma – que altera mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
– impõe multa para o litigante de má-fé, ou seja, para quem entrar com uma ação
judicial “manifestamente infundada”. Também altera o critério de renda para que os
trabalhadores possam pleitear acesso gratuito às Varas Trabalhistas.
Disciplina de modo mais equitativo o pagamento das custas processuais. Prevê que
quem entrar com ação será responsabilizado pelo pagamento de honorários periciais,
que hoje são basicamente pagos pelo poder público. Estabelece que o trabalhador terá
de arcar com o ônus do processo se perder em segunda instância, a não ser que seja
beneficiário de acesso gratuito.
E impede que ele, depois de assinar uma rescisão contratual, questione o que foi
negociado. Essas inovações podem acabar com os litigantes profissionais – aqueles
que pulam de empresa a empresa em curto período de tempo, invocando os mais
variados pretextos para pedir judicialmente o pagamento de indenizações.
Essas inovações também eliminam o excesso de minúcias na legislação, que sempre
forneceu aos juízes trabalhistas que se consideram reformadores sociais as bases
legais para assumirem posições contrárias à iniciativa privada. E, ao estabelecer um
teto para determinados pedidos de indenização, a reforma tira dos juízes a
prerrogativa de estipular valores. Isso explica a resistência da corporação à reforma,
uma vez que ela perde poder.
“No âmbito de uma legislação detalhista, é fácil de escorregar, de entrar no ilícito. A
legislação definiu que todo e qualquer ilícito pode e deve ser levado ao tribunal. Com
isso, ela se tornou uma máquina de produção de ações trabalhistas”, afirmou José
Pastore, professor de relações trabalhistas da USP, ao jornal 'O Globo'.
Além da perda de poder, os juízes trabalhistas também temem a perda de prestígio
institucional. Entre outros motivos, porque a reforma cria comitês de trabalhadores
dentro das empresas e amplia o campo de ação das comissões de resolução de
conflitos, via mediação e conciliação.
E, ao mesmo tempo, reduz o alcance da Justiça do Trabalho, já que a lei só poderá
ser aplicada quando não houver acordo ou convenção coletiva dispondo de modo
diferente. Em 2004, quando se discutia a Emenda Constitucional n.º 45, que promoveu
a reforma do Judiciário, cogitou-se no Congresso da fusão da Justiça do Trabalho com
a Justiça Federal. O lobby da magistratura trabalhista foi mais forte. Treze anos depois,
pode haver campo para aquela medida.
TST: reforma trabalhista retira direitos com sagacidade, pois não é
automático
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A reforma trabalhista vai retirar direitos dos empregados de forma sagaz porque será
em um processo gradual. A avaliação é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Mauricio Godinho Delgado. Em forte discurso contra a mudança na legislação,
o ministro comparou o novo contrato com jornada intermitente à servidão voluntária.

“Com todo respeito, a reforma retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com
uma sagacidade sem par. Ela não faz a retirada automática e permite que os direitos
sejam retirados na prática”, disse o ministro em sessão de debate sobre a reforma no
plenário do Senado. “Os direitos poderão ser retirados no dia-a-dia da relação de
emprego”, disse Delgado.
O ministro do TST dá como exemplo o trecho do projeto que estabelece que benefícios
como ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmios e abonos e diárias para viagens
não são parte do salário.
“Ao fazer isso, tecnicamente, a reforma já está rebaixando o ganho econômico do
trabalhador, sem contar que está rebaixando também a arrecadação do Estado”, disse.
Para o ministro, a reforma rebaixa o patamar civilizatório mínimo alcançado pela
legislação brasileira. “A jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária.
Alguns de nós imaginam-se submetidos à jornada intermitente? O indivíduo simples
fica à disposição, na verdade, o seu tempo inteiro ao aguardo de três dias de
convocação”, disse o ministro do TST.
A jornada intermitente permite contratar empregado e o funcionário só trabalhará e
será remunerado caso a empresa o convoque com três dias de antecedência. “Esse
indivíduo sequer poderá ter crédito bancário porque o salário dele é absolutamente
desconhecido, nem o empregador sabe, nem ele saberá”, disse.
Outra crítica do ministro do TST é a regra que prevê que os custos de um processo
trabalhista serão divididos entre empresa e funcionário.
“Ingressar com ação trabalhista, se aprovada essa fórmula, torna-se um risco terrível
para o pobre. Só falta isto: o pobre ainda correr risco de sair com um passivo
trabalhista às avessas”, disse, ao comentar a regra que prevê que o trabalhador terá
de custear parte do processo cujas reclamações não foram atendidas – se o
empregado ganhar seis temas em um processo de dez temas, terá de arcar com os
custos desses quatro assuntos derrotados.
“É gravíssimo. Traz uma regressão profunda no Direito do Trabalho brasileiro”,
completou.
Roberto Requião diz que propostas da reforma trabalhista são 'da Idade
Média'
12/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) voltou a criticar a proposta de reforma
trabalhista, em análise no Congresso Nacional. Segundo o senador, a medida é uma
ideia de “senhores da Idade Média que tentam impor uma legislação da Idade Média
aos trabalhadores”.
Para Requião, as intenções de Michel Temer de assumir a Presidência da República
sempre foram claras. O senador também disse que alertou sobre o que estava por vir,
se o impeachment da presidente Dilma Rousseff fosse concretizado: os investimentos
da União seriam congelados, o reajuste das aposentadorias e pensões seria

desvinculado do salário mínimo, e a retomada das privatizações e concessões
aconteceria rapidamente.
- Tudo aquilo que enumerava, até concedamos, com um certo exagero no momento,
transmuda-se hoje em realidade - disse o senador.
Bancada do PMDB está dividida sobre apoio ao projeto da reforma trabalhista
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A bancada do PMDB no Senado está dividida sobre a reforma trabalhista. Enquanto o
governo busca uma saída para acelerar a tramitação do texto, o líder da bancada,
Renan Calheiros (AL), discute mudanças na proposta. Na prática, qualquer alteração
faz com que o projeto tenha que voltar para análise da Câmara dos Deputados, o que
pode adiar a votação final em cerca de um ano.
Para o grupo de Renan, a proposta original da reforma trabalhista tinha apoio das
centrais sindicais e do setor produtivo, mas acabou sendo “desconfigurada” na
Câmara. A primeira versão do documento alterava 13 artigos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), porém o relatório final do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN)
modificou mais de cem.
Aliado do líder do PMDB, o senador Hélio José (PMDB-DF), disse em plenário nesta
quarta-feira que a proposta inicial garantia a relação entre patrão e empregado de
uma forma mais “harmoniosa”, além de assegurar a sobrevivência dos sindicatos. Ele
defendeu que a Câmara aprecie novamente esta versão.
“Se houver mais algum ajuste, que o governo o faça por medida provisória, faça como
quiser. A gente volta ao projeto original. Aprovemos aqui. A Câmara volta a discutir o
projeto original, que foi amplamente apoiado por todos.
O Presidente da República tem outros instrumentos se necessitar fazer algum
aperfeiçoamento, que eu não conheço. Eu apoio o projeto do governo, o projeto
encaminhado pelo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que foi desconfigurado pela
sanha selvagem daqueles que querem precarizar e destruir a relação de trabalho e
emprego e os seus representantes em nosso País”, declarou o senador.
Nesta quarta-feira, 10, Renan esteve reunido com Hélio, Eduardo Braga (PMDB-AM) e
o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), para levantar a necessidade de eventuais
modificações. Ele avalia construir um texto alternativo “que contemple todos os lados
envolvidos”, mesmo que isso signifique um atraso na tramitação. “Você acha que o
mais importante é ter um prazo para fazer a reforma ou fazer uma que seja
significativa dos avanços e atualizações necessárias?”, questionou.
Para evitar atos de “rebeldia” na bancada, o presidente Michel Temer se comprometeu
com peemedebistas na terça-feira, 9, a editar uma Medida Provisória (MP) para acolher
sugestões “consensuais”, desde que os senadores aprovem o texto que veio da
Câmara sem modificações. Alguns parlamentares, entretanto, avaliam que aceitar o
acordo fragilizaria a imagem do Senado perante a sociedade, que se eximiria da
responsabilidade de ser uma Casa revisora.
O senador Edison Lobão (PMDB-MA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), um dos colegiados responsáveis por apreciar a proposta, admitiu que há um
impasse sobre a forma de modificação da proposta no partido do presidente Temer,
mas ponderou que a questão ainda está sendo decidida pela bancada.
Um dos principais pontos de divergência no PMDB, segundo Lobão, é a questão do fim
da contribuição sindical. A bancada do PSDB no Senado, entretanto, ficou
desconfortável com a possibilidade de o governo recuar sobre este ponto.

Nos últimos dias, alguns parlamentares do PMDB procuraram o senador Paulo Paim
(PT-RS), ligado aos movimentos sindicais. “Como o Senado vai fazer algo confiando
que o governo vai fazer uma correção no futuro?”, indagou Paim. Ele contou que
muitos parlamentares estão preocupados com a eleição de 2018. “Se o Senado
entende que o texto precisa ser modificado, vai mandar para o Executivo? O Senado
precisa fazer o seu dever de Casa”, defendeu o petista.
Paulinho da Força pede que Senado corrija equívocos da reforma trabalhista
12/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

O Senado Federal precisa fazer reparos ao projeto de lei da Câmara (PLC) 38/2017, a
chamada Reforma Trabalhista, para corrigir equívocos “impressionantes” do texto. Foi
o que defendeu o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força,
presidente da Força Sindical, na Sessão Temática feita nesta quinta-feira (11) para
debater o projeto.
Entre o que chamou de equívocos, Paulinho da Força apontou a “onda” contra o
movimento sindical, mas que enfraquece apenas os sindicatos de trabalhadores ao
permitir a criação de comissões no interior das empresas e em cuja composição os
patrões poderão opinar, com o intuito de fazer a livre negociação dos salários.
Enquanto isso, nada é alterado nos sindicatos patronais, apontou.
— O Senado precisa corrigir, senão destrói a organização dos trabalhadores, o que
nem a ditadura conseguiu. O que faremos na tal da democracia é destruir a
organização dos trabalhadores, criar milhões de sindicatinhos e defender a livre
negociação — afirmou.
De acordo com o deputado, ninguém lembra que os recursos arrecadados com o
imposto sindical não vão apenas para os sindicatos de trabalhadores. Em 2016, eles
receberam R$ 2,172 bilhões, mas os patronais receberam R$ 770 milhões e o
Ministério do Trabalho, outros R$ 582 milhões.
Os recursos dos patronais podem até ser direcionados ao Sistema S, em tese em prol
dos trabalhadores, mas ele frisou a dificuldade que é matricular-se em um desses
cursos, tanto pela concorrência quanto pela mensalidade cobrada. Sem contar na
destinação para outros fins, como a construção de prédios que, depois, são alugados
para o poder público e cujo dinheiro não é revertido para o trabalhador.
Paulinho ainda criticou quem acusa o país de ter muitos sindicatos, pois o Brasil é um
país continental. Eles defendem a categoria, não os associados, negociam para todo
mundo, sócios e não sócios, e graças às negociações coletivas, 52% dos trabalhadores
tiveram reajustes acima da inflação em 2016.
— Os sindicatos que todos falam que não servem para nada é que aumentam os
salários todos os anos. Garantimos o mercado interno para fazer a economia girar —
opinou.
Outros pontos da reforma foram condenados pelo parlamentar: a contratação por
Pessoa Jurídica, que vai diminuir a formalização e a arrecadação do governo; a jornada
intermitente, que impõe pagamento de multa se o trabalhador não conseguir
comparecer ao trabalho quando convocado; o pagamento de indenizações em espécie,

dentro das empresas; a possibilidade de acordo, com saque de uma parte dos recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que vai minar o dinheiro do fundo,
segundo Paulinho.
Para diretor do Dieese, reforma vai desequilibrar as relações de trabalho
12/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, afirmou nesta quinta-feira ( 11) que
a reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer vai desequilibrar as
relações de trabalho, fragilizando ainda mais a situação do trabalhador brasileiro.
Durante a sessão de debates temáticos sobre o tema, ele frisou que Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 38/2017 não é resultado de um processo de debate ou de negociação
social, mas é uma imposição.
Clemente Ganz Lúcio que é sociólogo, ponderou a necessidade de redesenhar o
sistema de trabalho de forma a facilitar a solução de conflitos, mas mantendo o
equilíbrio entre a legislação e os acordos firmados entre sindicatos e patrões. Do jeito
que foi proposto, prosseguiu Ganz, ocorrerá um enfraquecimento dos sindicatos e a
precarização das condições de trabalho.
- Precisamos modernizar o nosso sistema de relação de relação de trabalho. Estamos
satisfeitos com ele? Não. 40% da força de trabalho não tem proteção sindical, vive
na informalidade e provavelmente não terá proteção previdenciária, mas se queremos
favorecer negociação, fortalecer o entendimento, nós precisamos ter um sistema
coerente com essa nossa intenção. O projeto não faz isso – disse.
Ainda segundo o sociólogo, o projeto é uma tentativa de redução do custo estrutural
do trabalho como forma de superação da crise econômica, o que em sua avaliação
pode ter o efeito contrário.
- Se queremos um sistema de mediação que permita com que as relações de trabalho
sejam relações que sustentem um sistema de crescimento econômico, assentado na
agregação de valor, assentado no incremento da produtividade, assentado no
fortalecimento do mercado interno com geração de emprego e de salário, o sistema
tem que ser coerente com esses princípios. Esse projeto não está preocupado com
nada disso – apontou.
Ele afirma também que a proposta em discussão é inteligente ao não retirar direitos
imediatamente, mas ao criar um processo que levará inevitavelmente a isso.
- O projeto não pode ser um atalho para permitir que as empresas tenham legalizadas
as inúmeras formas de trabalho precário. O custo social para consertar essa reforma
trabalhista, no futuro, pode ser muito alto – assinalou.

Reforma trabalhista retroage décadas, avalia Paulo Rocha
12/05/2017 – Fonte: Senado Notícias
Na opinião do senador Paulo Rocha (PT- PA), o projeto da reforma trabalhista (PLC
38/2017) retroage décadas ao eliminar avanços importantes que a organização das
classes trabalhadoras conquistou ao longo do século passado, na relação com o capital.
Ele criticou o texto construído na Câmara e exaltou o Senado, durante a sessão
temática para debater o tema, a fazer modificações para garantir as proteções aos
assalariados já consagradas na Constituição e a manter a estrutura sindical.
O texto passa a impressão de que a geração de empregos é um favor que o setor
produtivo concede à força de trabalho, que deve aderir ao pouco que é oferecido e
agradecer de qualquer forma pela geração do emprego e pela possibilidade de pagar
a conta de luz no fim do mês, avaliou o parlamentar.
Esse tipo de pensamento é um retrocesso, disse o senador, porque a Constituição de
1988 estruturou uma relação equilibrada para permitir a negociação, o que tem sido
feito até o momento, como ressaltou.
- Colocamos na Constituição avanços fundamentais que trazem equilíbrio e
empoderam patrões e empregados para buscar, na negociação coletiva, esse
equilíbrio. Respeitando o capital, mas valorizando a mão de obra – observou.
Para o senador, as reformas trabalhista e da Previdência se submetem ao interesse do
capital financeiro internacional e, mesmo com a aprovação dessas mudanças radicais,
não haverá a geração de empregos.
- Nenhum país na história se desenvolveu só a partir do capital especulativo – afirmou.
Ele criticou ainda pontos do texto como o que permite ao patrão no setor rural
contabilizar a moradia e o alimento ofertado a trabalhadores rurais como salário.
Temer: posso eventualmente editar MP para alterar pontos da reforma
trabalhista
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira, 11, que pode, “eventualmente”,
editar uma medida provisória para fazer alterações na reforma trabalhista que foi
aprovada na Câmara e agora tramita no Senado. A declaração foi dada em entrevista
à TV Bandeirantes, exibida há pouco.
Na terça-feira, 9, em reunião com senadores, para evitar que a reforma trabalhista
seja alterada no Senado e tenha que retornar à Câmara, foi de iniciativa do próprio
Temer propor a edição de uma medida provisória que altere os pontos de interesse
dos senadores. Uma das possibilidades é rever o fim do imposto sindical.
Na entrevista desta quinta-feira, Temer ressaltou que tem confiança na aprovação das
reformas, referindo-se também à reforma da Previdência. Acrescentou ainda que,
passado esse “primeiro ciclo de reformas”, o governo vai se empenhar em realizar
uma simplificação tributária.
Sobre as dificuldades que enfrenta ao lidar com a oposição no Congresso, o presidente
afirmou que a cultura política brasileira é marcada por oposições que tentam “destruir”
os governos e não colaborar. “Correto seria oposição aplaudir o que é favorável ao
povo, e não o enfrentamento”, disse.

Ainda sobre questões trabalhistas, Temer admitiu que o governo tem estudado
medidas para incentivar a contratação de pessoas idosas. No fim da entrevista, ele
disse que sugere otimismo ao povo brasileiro, argumentando que alguns indicadores
da economia já antecipam o fim da recessão.
Desafio será fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, diz economista
12/05/2017 – Fonte: Senado Notícias

Para o professor Hélio Zylberstajn, da Universidade de São Paulo (USP), o grande
desafio da reforma trabalhista será o fim da compulsoriedade da contribuição sindical.
Mas ele acredita que isso pode fortalecer o movimento sindical, incentivando fusões
entre sindicatos. Hélio defendeu a reforma trabalhista (PLC 38/2017) na sessão
temática do Plenário do Senado nesta quinta-feira (11).
Zylberstajn, que também é presidente e co-fundador do Instituto Brasileiro de
Relações de Emprego e Trabalho (IBRET), explicou que os movimentos sindicais no
Brasil foram enfraquecidos pela própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT Decreto-Lei 5.432/1943), que determinou os municípios como base sindical. Dessa
forma, explica o professor, os sindicatos ficaram fragmentados, diferentemente do que
acontece em outros países, onde os sindicatos são nacionais.
O economista disse ainda que a reforma trabalhista brasileira não pode ser comparada
à europeia, pois os tipos de reformas são diferentes. Segundo o economista, o foco da
reforma trabalhista na Europa é diminuir a rigidez das demissões para gerar emprego,
enquanto que, no Brasil, o foco é valorizar a negociação coletiva. Ele acredita que o
fortalecimento da negociação coletiva, especialmente no chamado “negociado sobre o
legislado”, criará oportunidades para ganhos mútuos.
— A mais importante (medida) é a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado,
que é uma inovação. Essa vai ser uma inovação importante, porque ela vai criar a
oportunidade para ganhos mútuos. Na medida em que se pode aplicar um direito
trabalhista de uma forma diferente, os dois lados podem ganhar com isso — afirmou.
Segundo Zylberstajn, se questiona se os sindicatos serão massacrados na negociação
ou serão capazes de negociar. O professor trouxe os resultados de um projeto que ele
desenvolveu na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em São Paulo,
que mostra um levantamento de convenções coletivas desde 2008. De acordo com o
levantamento, em 12 meses, a proporção de reajustes abaixo da inflação, nunca
passou de 50%, o que mostra que os sindicatos sabem negociar salários.
— Se eles têm esse know how, essa tradição de bons negociadores, por que essa
avaliação a priori de que eles não saberão negociar a aplicação dos direitos que hoje
existem? Agora, o que os nossos sindicatos não sabem é negociar a solução de
conflitos. Mas isso não é culpa só deles, é culpa do nosso sistema, que foi feito para
que não haja administração de conflitos — argumentou.
Para o professor, a reforma vai ampliar e garantir o espaço da negociação, reduzir
custos de transação, reduzir incertezas, modificar atitudes e, consequentemente, criar
emprego. Hélio acredita que haverá uma diminuição de reclamações na Justiça, já que
haverá mais segurança jurídica entre os dois lados da relação de emprego.

Correios vão reabrir plano de demissão voluntária neste mês
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente dos Correios, Guilherme Campos, disse que a empresa vai reabrir o Plano
de Demissão Voluntária (PDV) para seus funcionários. O programa, aberto entre
janeiro e fevereiro, não atingiu a meta, que era de 8 mil empregados, com previsão
de economia entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão. “Devemos reabrir o programa ainda
no mês de maio”, afirmou, após participar de audiência pública na Câmara dos
Deputados.
Segundo Campos, 5,5 mil trabalhadores aderiram ao PDV, mas boa parte teria
desistido. Os números ainda não foram fechados. As condições serão as mesmas do
PDV anterior. Os Correios têm cerca de 17 mil funcionários elegíveis ao programa, com
mais de 55 anos ou mais de 15 anos de tempo de serviço.
Campos disse ainda que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) vai mediar uma solução
para o Postal Saúde. O plano de saúde é a principal causa do rombo da empresa que,
em 2016, deve registrar prejuízo de R$ 2 bilhões. O balanço ainda não foi publicado.
Em 2015, o prejuízo foi de R$ 2,1 bi, dos quais R$ 1,6 bi foram causados pelo plano.
De acordo com ele, a proposta dos Correios é arcar com 100% das despesas com
saúde de seus trabalhadores e aposentados. As despesas com dependentes seriam
arcadas pelos empregados, mas, nos anos em que a empresa registrar lucro, ela
contribuiria com 15% desse gasto.
Hoje, o Postal Saúde tem 400 mil vidas, sendo 110 mil funcionários ativos e 30 mil
aposentados. O restante são dependentes, além de pais e mães dos empregados. Os
Correios arcam com 93% das despesas do plano, e os funcionários e aposentados,
com 7%. “É insustentável”, disse Campos.
O presidente dos Correios disse que o plano de recuperação da empresa pode evitar
sua privatização. Ele disse a venda dos Correios só será realizada se as ações não
forem suficientes para socorrer a companhia.
No curto prazo, o objetivo é cortar despesas e melhorar os serviços para evitar perda
de participação do mercado. No médio prazo, a meta é elevar a presença dos correios
no serviço de entregas.
Entre as ações futuras, Campos citou a exploração de serviços de logística e loterias,
complementares às da Caixa, na área de esportes. Segundo ele, os brasileiros gastam
R$ 2 bilhões por ano no exterior em sites de apostas esportivas.
Ele destacou ainda que a rede dos Correios em todo o País poderia ser usada como
agência de atendimento dos governos federal, estaduais e municipais, semelhante ao
Poupatempo paulista.
Mais de 92 mil trabalhadores sem registro formal são detectados no Brasil
12/05/2017 – Fonte: Contábeis.com
Em 2016 foram encontrados 92.412 empregados sem registro formal nas mais de 11
mil ações fiscais realizadas pelos auditores fiscais do Trabalho em estabelecimentos
comerciais no país. O maior número de empregados sem registro foi detectado nos
estados do Rio de Janeiro (19.904), São Paulo (10.382) e Goiás (8.455). Santa
Catarina possui um número de 1485 pessoas sem registro formal.
Os dados são do Ministério do Trabalho que, desde 2014, vem implementando em
todo território nacional o Plano Nacional de Combate à Informalidade dos

Trabalhadores Empregados, cuja finalidade é a prevenção e conscientização de
empregadores e trabalhadores sobre os benefícios do registro formal (carteira
assinada) e também sobre os riscos de manter seus empregados na condição de
informalidade em firmas que possuem CNPJ.
Desde a implementação do plano, a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do
Ministério do Trabalho tem utilizado nas suas auditorias uma nova ferramenta de
fiscalização, a Notificação para Comprovação do Registro do Empregado (NCRE), por
meio do Sistema Auditor, criada especificamente para combater de forma mais eficaz
a informalidade.
“A NCRE favorece a formalização espontânea e aumenta a eficiência e a amplitude das
ações fiscais, com foco naqueles empregadores que insistem em manter empregados
sem registro”, explica a titular da SIT, Maria Teresa Jensen.
O procedimento foi estabelecido pela Instrução Normativa nº 107, de 22/5/2014 e
consiste em notificar o empregador, por meio da NCRE, a registrar empregados
encontrados em situação irregular. A nova ferramenta também garante mais
credibilidade aos dados apurados nas fiscalizações, uma vez que os empregados são
relacionados nominalmente nos autos de infração e a informação é armazenada
eletronicamente no Sistema Auditor.
Antes da implantação da NCRE, a informação de empregados encontrados sem registro
era inserida no banco de dados da SIT apenas em seu quantitativo, estando sujeito a
erros de lançamento. Com a apuração nominal dos dados pessoais do trabalhador como número de PIS e CPF - é possível ao auditor monitorar os fatos posteriores ao
registro do empregado, conferindo maior credibilidade aos dados apurados. O ato de
registro durante a ação fiscal é vinculado à comunicação oficial da admissão ao
Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged).
Tecnologia - A nova ferramenta utiliza informatização para rastreamento dos focos de
informalidade, seja para o planejamento ou para a inteligência fiscal, buscando,
inclusive, os efeitos indiretos provocados pela presença da Auditoria Fiscal do Trabalho
em pequenos municípios.
“É uma ferramenta que favorece uma integração da política do Ministério do Trabalho
com outras áreas de governo e da sociedade”, assegura Maria Teresa Jensen. Um
exemplo dessa integração, destaca a secretária, é o trabalho em conjunto com o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que torna possível mensurar os
efeitos indiretos da fiscalização, de modo a realizar ações fiscais ou operativos com
maior eficiência, obtendo-se resultados mais abrangentes, que vão além da simples
apuração do número de empresas fiscalizadas ou de empregados encontrados em
situação irregular.
Maia informará na próxima semana data de votação da Previdência no
plenário
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 11, que
informará na próxima semana a data de votação no plenário da Casa da reforma da
Previdência. “Vamos construir (a data de votação). Na próxima semana, passo para
vocês”, afirmou Maia, após reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministra Cármen Lúcia.
Nesta quarta-feira, 10, o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PPPB), disse ao Broadcast Político que a votação da reforma da Previdência no plenário
da Câmara começará no final de maio. Ele evitou cravar uma data, mas disse que o

objetivo do governo é concluir os dois turnos da votação antes do feriado de Corpus
Christi, em 15 de junho.
A votação da reforma na comissão especial da reforma foi concluída na terça-feira, 9.
Pelo regimento interno da Câmara, a proposta só pode ser votada no plenário após
um prazo de duas sessões. O governo, porém, só pretende colocar a matéria em
votação no plenário quando tiver certeza de que tem pelo menos 330 votos favoráveis,
mais do que os 308 mínimos necessários.
Artigo: Confusão no debate sobre a Previdência
12/05/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Os partidos de esquerda lutaram por um elenco de direitos e benefícios sem
levar em conta aspectos contábeis e financeiros
Um bom sistema previdenciário tem pelo menos quatro funções: prover
aposentadorias dignas; cobrir a totalidade dos trabalhadores; servir como política de
distribuição de renda; e mobilizar poupanças para alavancar o desenvolvimento – e
isso sem consumir dinheiro de impostos.
O respeito à aritmética e aos bons princípios econômicos não é o forte dos legisladores
brasileiros. A Constituição de 1988 criou a semente de várias distorções financeiras,
cujas consequências nocivas à economia foram uma espécie de crônica anunciada.
Um dos exemplos se deu com a Previdência Social. Os partidos de esquerda lutaram
por um elenco de direitos e benefícios sem levar em conta aspectos contábeis e
financeiros e, antes de chegarem ao poder, impediram reformas na Previdência do
setor privado (o INSS) e nos regimes especiais dos servidores públicos.
Porém, quando Lula assumiu, em 2003, o próprio PT percebeu que tinha de fazer
alguma reforma para reduzir os déficits dos sistemas previdenciários, sob pena de
serem os coveiros da promessa de justiça social.
O regime de repartição é baseado na solidariedade entre gerações e apresenta
problemas terríveis.
Um sério equívoco foi a criação do “regime jurídico único”, pelo qual os empregados
do setor público contratados pela CLT foram transformados em “servidores
estatutários”, com estabilidade no emprego e aposentadoria com salário integral,
ainda que não tivessem contribuído para isso.
Outro problema é o regime financeiro da Previdência. Um bom sistema deve funcionar
com base no regime de capitalização. Neste, o trabalhador deposita mensalmente uma
parte de sua renda em conta individual, a ser aplicada em ativos de renda. Quando se
aposenta, o trabalhador tem um saldo destinado a pagar-lhe a aposentadoria.
Nossa Previdência funciona no rs trabalhadores do futuro. O regime de repartição é
baseado na solidariedade entre gerações e apresenta problemas terríveis: dificuldade
de compatibilizar o número de pagantes com o número de aposentados; incapacidade
de incorporar todos os trabalhadores na economia formal para que paguem a
contribuição previdenciária; impossibilidade de garantir que o bolo arrecadado seja
suficiente para cobrir toda a despesa; e elevado custo burocrático na gestão do
sistema.
Por fim, a divisão do bolo previdenciário no Brasil entre os trabalhadores privados e
os servidores estatais é uma das mais injustas do mundo. Dados oficiais divulgados
neste mês informam que o INSS gasta R$ 150 bilhões para pagar 30 milhões de

benefícios, enquanto apenas o governo federal e os estados gastam R$ 164 bilhões
para pagar 3 milhões de servidores civis e militares. Não que essas duas contas
devessem ser iguais. É possível aceitar alguma diferença a favor dos servidores
públicos, até pela composição das profissões de Estado. Mas a diferença não pode ser
tão grande.
Vale ainda considerar que os funcionários de governo têm duas vantagens que devem
ser contabilizadas como de alto valor: nunca enfrentam o desemprego e têm
aposentadorias integrais.
É necessário destacar que, quanto às aposentadorias integrais, mudanças já foram
feitas e novos ingressantes em alguns quadros públicos já não têm mais esse
benefício. Mas a reforma foi apenas parcial, não se completou. O fato é que o Brasil é
pobre e a renda por habitante é baixa; logo, benefícios generosos para uns implicarão
benefícios pífios para outros.
(José Pio Martins, economista, é reitor da Universidade Positivo).
Após aprovação em comissão, número de deputados indecisos dobra em
placar
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Após a conclusão da votação do texto da reforma da Previdência na comissão especial
da Câmara, mais do que dobrou o número de deputados que optaram por não divulgar
posicionamento sobre o texto. Segundo o Placar da Previdência, ferramenta elaborada
pelo Grupo Estado, 202 parlamentares preferiram não abrir o voto. Desses, 57
afirmaram ainda estarem indecisos sobre a atual proposta.
No último levantamento, realizado antes da divulgação do parecer do relator Arthur
de Oliveira Maia (PPS-BA), 99 políticos não se posicionaram.
O aumento dos indecisos foi acompanhado de uma queda entre os deputados que se
declararam contra ou a favor à reforma. Entre os opositores da proposta, o número
caiu de 276 para 225; entre os favoráveis, de 100 para 83. Outros dois deputados não
foram localizados por estarem em licença médica.
Para ser aprovado no plenário da Câmara, a PEC precisa de 308 votos, o equivalente
a três quintos dos 513 deputados, e precisa ser apreciada em dois turnos de votação.
A maioria dos deputados que optou por não anunciar posicionamento sobre a reforma
afirma ainda estar estudando o texto e acredita que a proposta deverá sofrer novas
modificações durante a apreciação no plenário. Nos bastidores, parlamentares temem
rejeição de eleitores à reforma e admitem que o governo precisa melhorar sua
estratégia de comunicação.
Na Câmara, contudo, o clima entre as lideranças da base é de confiança que o alto
número de votos não declarados podem ser revertidos. Parlamentares próximos ao
Palácio do Planalto revelam que a meta é de 330 votos favoráveis até o dia da votação
no plenário. “Eu tenho certeza que isso ainda se deve a um desconhecimento do texto,
na medida em que for construindo um conhecimento, isso vai mudar”, afirmou o
relator da proposta, Oliveira Maia.
O deputado Danilo Forte (PSB-CE) ressaltou que os números de indecisos e não
quiseram responder está alto pelo jogo de troca de favores que há no momento.
Segundo o deputado, os políticos tendem a esconder o voto para evitar o desgaste
com o eleitorado e com os sindicatos, que estão mobilizados. “Chegam a agredir os
parlamentares nos seus Estados. Há deputados que, para evitar essas situações,
preferem votar contra ou não emitir opiniões”, disse.

A oposição criticou a forma com que o governo vem conduzindo as negociações para
chegar ao número suficiente de votos para aprovar a reforma: “Muitos parlamentares
da base do governo estão fazendo um cálculo político eleitoral. Eles estão vendo se o
governo dá para esses parlamentares emendas e cargos, mas eles sabem que votar
uma reforma dessa vai prejudicar a vida de milhões de brasileiros”, disse o líder do
PSOL na Câmara, Glauber Braga.
‘Não é um desastre definitivo’, diz Temer sobre eventual derrota na
Previdência
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na contramão do discurso das lideranças governistas e da equipe econômica, o
presidente Michel Temer minimizou, nesta quinta-feira (11), o risco de o Congresso
Nacional não aprovar a reforma da Previdência. “Não é bom para o Brasil. Agora não
é um desastre definitivo porque teremos outros meios”, disse o presidente, em
entrevista ao jornalista José Luiz Datena, da TV Bandeirantes.
Apesar de ter dito que está confiante de que terá os votos necessários para aprovar a
proposta, ele admitiu que poderá ser necessário aumentar impostos para bancar a
elevação das despesas públicas se a mudança das regras para a concessão de
aposentadorias e pensões não passar no Congresso. Temer classificou de absurdas as
alegações de que o Brasil acabaria com a derrota da reforma da Previdência.
“Não é verdadeiro. Isso é um, com a devida licença, um absurdo. Você vai ter muitas
dificuldades. Se [a reforma] não passar, você vai me perguntar: ‘Será preciso criar
imposto?’ Eu não sei, mas de repente se faz necessário, mas o Brasil não vai parar por
causa disso”, respondeu o presidente.
Até agora a estratégia do governo para angariar os votos da reforma tinha sido alertar
sobre as consequências negativas do impacto da manutenção das regras atuais. Isso
incluiria alta de juros, inflação, desemprego e falta de dinheiro para fechar as contas
públicas.
“Evidentemente, quando falo na reformulação da Previdência, é para resolver as
contas públicas de agora e do futuro, para garantir a aposentadoria e os programas
sociais”, afirmou. “Agora, não para o País não [se a reforma não for aprovada]”,
enfatizou Temer.
Apesar de ter dito que não haverá desastre sem a reforma, o presidente fez questão
de afirmar que a sua não aprovação vai afetar os programas sociais do governo. Ele
citou o Bolsa Família, o Programa Minha Casa Minha Vida e o financiamento estudantil
(Fies). “Corre o risco logo ali adiante. Não é daqui a 10 anos. Vai afetar agora”,
ponderou.
Para Temer, o texto da reforma da Previdência está num “ponto ideal”. Mas
acrescentou que é obediente ao “que o Congresso fizer”. Ele rejeitou a avaliação de
que os parlamentares estão fazendo “chantagem” para dar o voto favorável e disse
que se trata de um processo de indicações para cargos no governo feitas por
parlamentares. “Não é exatamente chantagem. O que há é uma participação do
Legislativo, que ajuda a governar”, disse.
O presidente afirmou que todos os partidos da base aliada estão fazendo um
movimento natural de fechamento de questão – quando os partid’os orientam os
deputados e senadores a votarem de uma determinada forma. Os que desobedecem
podem ser punidos pela legenda, com a expulsão, inclusive. O fechamento de questão
conjunto tem sido costurado pelo presidente porque muitos partidos cobraram que o
PMDB, partido do presidente, seja o primeiro a seguir este caminho.

“Nós chegaremos lá com toda a tranquilidade”, afirmou. Ao falar sobre o teto de gasto
(mecanismo de controle de despesas aprovado durante o seu governo), o presidente
acabou se confundindo ao afirmar que o déficit das contas públicas em 2016 foi de R$
170 bilhões, valor maior do que o déficit de R$ 154 bilhões efetivamente registrado.
Temer também se confundiu com algumas regras da proposta para a Previdência e
procurou mostrar que aprovar a reforma não vai tirar votos dos deputados nas
próximas eleições.
Ele lembrou que depois que foi relator da proposta de reforma da Previdência, nos
anos 1990, ganhou mais votos na eleição seguinte do que no pleito anterior. Sobre a
reaproximação com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), que estava
frontalmente contra as reformas, o presidente disse que “seguramente” o senador está
favorável agora, apesar de insistir em algumas mudanças.
“Se quiser chamar de acordo (com Renan) pode chamar, nas não foi um acordo formal
e todos concordamos em votar o mais rapidamente a reforma trabalhista”, disse.
Os deputados condicionam a votação da reforma da Previdência na Câmara à
tramitação do projeto que muda as regras trabalhistas no Senado. Eles dizem que é
preciso repartir o “ônus” da votação de medidas impopulares com os senadores.
O fantasma do baixo investimento vai nos assombrar', diz economista-chefe
do Bradesco
12/05/2017 – Fonte: G1
A reforma da previdência tem seguido seu curso, com alguns trancos e barrancos,
perdas e concessões além do razoável, mas num patamar suficiente para convencer
muita gente de que é o possível por agora.
A aprovação no Congresso Nacional é hoje o maior obstáculo à retomada do
crescimento e também à solvência das contas públicas – ou do país como um todo.
Mas não é o maior obstáculo a ser superado para que o Brasil ‘dê certo’ por muitos
anos a fio.
“O fantasma do baixo investimento em algum momento vai nos assombrar”, disse o
economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, em entrevista exclusiva ao Blog.
Segundo ele, a baixa taxa de investimento na economia brasileira, de cerca de 16%
do PIB, compromete o potencial de crescimento do país. “(Isso) não nos autoriza dizer
que o juro vai ser baixo para sempre”, disse.
Honorato conta com a aprovação da previdência, que considera uma “boa reforma”,
mas alerta para a necessidade de continuidade da agenda de reformas que deem ao
Brasil a capacidade e a competência para nos tirar da ‘armadilha da renda média’, ou
seja, da prisão de ser uma economia ‘mediana’ e mais pobre do que seus pares no
mundo.
“Somos diferentes, mais pobres, por isso é tão urgente que o país volte a crescer sem
perder a estabilidade das políticas econômicas ao longo do tempo”, afirma o
economista do Bradesco.
Leia a seguir os principais trechos da entrevista. As fotos são de Celso Tavares.
Estamos pendurados na reforma da previdência, mas ao mesmo tempo vemos
melhoras nos fundamentos da economia brasileira. Agora que o tsunami foi
embora, e ficamos com seus estragos, como vamos nos reorganizar depois da
recessão?

É verdade que estamos pendurados na previdência, mas o que eu tenho dito é que a
política econômica está sendo reorganizada há quase um ano e há várias frentes que
que confirmam isso.
A primeira delas, obviamente, é o teto dos gastos públicos que foi instituído. Temos
reorganizações de forma mais ampla no ambiente de negócios como na gestão da
Petrobras, a nova lei das estatais, os leiloes de concessões mais bem sucedidos, ou
seja, uma reorganização mais ampla da política econômica.
O principal elemento desta nova política econômica é que ela está permitindo que o
dano causado na economia nos últimos anos, esteja se traduzindo em queda forte da
inflação. A renda começa a melhorar gradualmente e o BC pode cortar taxa de juros.
Este é um primeiro sinal importante para a retomada do crescimento.
Quanto tempo vai levar para isso realmente se transformar em um PIB maior?
É correto dizer que a economia já se estabilizou. O crescimento vai demorar um pouco
mais, virá mais a partir do segundo semestre, mas o primeiro passo é estabilizar. Uma
coisa que chama muito a nossa atenção é que desde a crise de 2008 vários países no
mundo passaram por processos semelhantes de endividamento, crise de crédito e a
recuperação foi lenta. E o Brasil não tem sido exceção para recuperação gradual,
porque foi lento no mundo todo.
Isso ajuda a olhar para cá com um ângulo de que processos de recuperação pós crise
severa são lentos. Mas a política econômica sendo acertada vai produzir resultados.

A diferença é que os países desenvolvidos são ricos e nós ainda somos pobres.
Sim, somos diferentes, mais pobres, por isso é tão urgente que o país volte a crescer.
Mas esta urgência tem que vir na sequência de um arranjo econômico que faça sentido,
que é o que estamos vendo acontecer agora. O Brasil tem um tema de crescimento
de longo prazo, mas nossa renda per capita é mais baixa, sem sombra de dúvida.
Então para a gente é indispensável crescer rápido ou acima da média do mundo para
diminuir essa diferença. Mas não vamos conseguir isso se não formos capazes de
reorganizar a política econômica. Talvez ela não seja suficiente. Para o país crescer
ele depende de boas instituições, de segurança jurídica, abertura da economia, de
quão próximo estamos da fronteira tecnológica, de como você investe melhores os
recursos em educação.
Já está na nora de o Brasil ter juros de país civilizado?
Temos que separar essa discussão em dois momentos. No primeiro, que vai de hoje
aos próximos 24 meses, eu entendo que não há grandes restrições na economia.
Mesmo que apareça consumo, dificilmente vai aparecer inflação. No horizonte mais
longo, de dois anos para frente, o fato da nossa taxa de investimento ser 16% do PIB,
esse fantasma em algum momento vai nos assombrar.
Eu entendo que o futuro não está garantido com esta taxa de investimento muito
baixa, que compromete o potencial de crescimento lá na frente e hoje não nos autoriza
dizer que o juro vai ser baixo para sempre. Mas insistindo nessa nova política

econômica, a chance de o investimento crescer e termos mais flexibilidade na
economia é muito grande.
Uma das marcas surpreendentes do quadro atual é que a moeda brasileira
sobreviveu à maior crise da história. O Real, apesar de ser ‘jovem’, está
fortalecido e a queda acentuada da inflação corrobora isso. Essa conquista
está blindada?
Há dois conjuntos de vetores por atrás da moeda, além da taxa de juros. A taxa ajuda
a não ter fuga de capitais, mas ela só funciona se esses dois outros principais vetores
estiverem legais. Um relacionado às contas externas e outros às contas públicas. A
moeda de um país é confiança, ela só vai sobreviver se houver confiança no país.
Os indicadores externos do Brasil são muito sólidos. Isso é importante porque, se não
há expectativa de que o país vai quebrar, ou não há fuga de capitais, esse quadro dá
uma blindagem para moeda. O bloco externo protegeu a gente desde maio do ano
passado quando a expectativa de solvência mudou.
E quando falamos de solvência, temos que falar das contas públicas. Aqui, que é o
outro vetor por trás da moeda, o que foi decisivo foi fazer uma promessa de futuro,
associada à trajetória da dívida pública. O teto dos gastos nada mais é do que uma
promessa de equilibro de longo prazo das contas públicas. Se não houvesse um
compromisso tão explícito com a solvência fiscal, a moeda não teria sobrevivido.

Nós assumimos compromisso de longo prazo com a força da moeda, mas não
conseguimos enxergar isso com as contas públicas, daí a resistência ao teto
dos gastos. Esta conquista com a moeda não deveria ser um guia para a
condução das contas públicas?
Não tinha pensado nesse paralelo, mas me faz pensar agora. Mesmo na época da
inflação, o brasileiro não estava habituado a conviver com ambiente sem inflação. A
gente nem sabia quais instituições funcionavam, o que a gente precisava fazer nesta
nova configuração.
Fazendo paralelo com as contas públicas, o que aconteceu no Brasil desde 1988 foi
uma sequência de expansão do gasto público e, em momento algum paramos para
pensar como o país deveria se organizar para o dia que não pudéssemos mais gastar,
quando chegasse a limitação.
O tema do teto de gasto traz oportunidade única, ainda que seja simples, vai demandar
muito capital político nos próximos anos para discutir de fato um orçamento como
política pública. De 1988 a 2016, a gente colocava todas as demandas no orçamento
e, para atende-las, aumentava-se a carga tributária. Com a crise, entendemos que
esse modelo não é mais viável para um país pobre – a escolha de como a sociedade
quer financiar o futuro faz a diferença.
A gente poderia escolher financiar a reforma da previdência com mais imposto? Sim!
Mas a gente já é um país pobre e, se aumentarmos o imposto, dificilmente a economia

cresce. Talvez a oportunidade seja propor um debate sério de prioridades, que foi o
que não aconteceu nos últimos anos.
Do que você tem medo?
Não passar a reforma da previdência certamente é um tema que a gente deveria se
preocupar. Meu principal medo é o senso de oportunidade perdida. Quando a gente
olha as comparações de renda per capita do Brasil com resto do mundo, vemos que
além de sermos pobres, precisamos crescer muito nos próximos anos para tirar essa
diferença.
Temos a oportunidade de implementar uma série de reformas, algumas já estão em
estágio mais avançado, e se não passar a previdência, temos um senso total de perda
de oportunidade de mudar o patamar de juro real, de inflação e contas públicas em
ordem.
Acertando nesta rota, o Brasil pode dar certo?
É preciso perguntar o que é dar certo! Dar certo é crescer 2%, com a solvência fiscal
garantida, mas um país preso na armadilha da renda média? Seríamos um país de
certa forma mediano.
Se a gente não conseguir escapar desta armadilha, daqui 20 anos ainda vamos estar
discutindo problemas de pobreza. Seremos um país que paga suas contas, não um
país que cresce e prospera de forma pujante.
MRE: acordo do Mercosul com União Europeia pode ser assinado no começo
de 2018
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
As conversas para um acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia estão
avançadas e o documento final pode ser assinado no começo de 2018, afirmou nesta
quinta-feira, 11, o subsecretário geral de assuntos econômicos e financeiros do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), Carlos Márcio Cozendey.
Já as conversas comerciais do Brasil com o México estão “bastante difíceis”, disse ele
durante seminário do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio
Vargas (FGV).
O governo brasileiro começa em junho reuniões para buscar um acordo com um grupo
de países europeus, que inclui Suíça, Noruega e Islândia, e no segundo semestre a
expectativa é que tenham início conversas comerciais com o Canadá.
“A negociação que está mais avançada no momento é a do Mercosul com a União
Europeia”, disse Cozendey. Representantes dos dois blocos têm uma agenda mensal
de reuniões até dezembro, com exceção do mês de agosto, que é de férias de inverno
no Hemisfério Norte.
Para aprofundar e alcançar a fase final das conversas, Cozendey disse que era preciso
passar pelas eleições francesas, que terminaram no último domingo. “Havia
resistência, liderada pela França, na área agrícola.” Uma vitória da candidata de
extrema direita, Marine Le Pen, praticamente representaria o fim das conversas,
afirmou o subsecretário a jornalistas após a apresentação.
Depois das eleições francesas, a expectativa é chegar em dezembro com o resultado
“quase final” do acordo, ressaltou ele. Assim, a assinatura final pode ocorrer no
começo de 2018.
O acordo comercial do Brasil com o México, disse Cozendey, está “bastante difícil” de
avançar. “A resposta mexicana tem sido limitada”, disse ele, destacando que é difícil

entender a estratégia do país, que já negociou uma série de acordos com vários países.
Segundo ele, não é só a questão agrícola que tem dificultado as conversas, mas
também as industriais.
Historicamente, Cozendey contou que quando o México quis negociar o Brasil não quis.
Já quando Brasília resolveu fazer as negociações, foi a vez dos mexicanos não
quererem conversas. “Estamos agora em uma nova tentativa e tem sido bastante
difícil.”
Cozendey destacou em sua apresentação que o Brasil optou por ter uma série de
acordos regionais, fechados com países como Chile e Bolívia e outros em andamento
para fechar em breve, com Peru, Colômbia e Equador.
Com o Japão, Cozendey disse que tem havido certa resistência, porque o país está
preferindo rearranjar sua estratégia para a Ásia após o fim da Parceria Transpacífico
(TPP, na sigla em inglês), que acabou após a posse de Donald Trump nos Estados
Unidos.
“Temos dito a eles (Japão) que o Brasil tem pouca capacidade de fazer várias
negociações ao mesmo tempo. Quem chegar primeiro, a gente se engaja. Quem não
chegar, perde as preferências do mercado brasileiro.”
Uso da série da Pesquisa de Comércio para projeções do PIB é um erro, diz
IBGE
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
O uso da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) no cálculo para as
estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) do País é um erro, defendeu Roberto Olinto,
diretor de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo ele, a PMC é usada para uma avaliação crítica do consumo das famílias. A
participação do comércio no cálculo do PIB é feita através de informações muito mais
completas.
“O uso dessa série para projeções do Produto Interno Bruto é um erro, porque é venda,
não é produção. A venda mais a variação de estoques define a produção. Ninguém me
garante que em janeiro eu vendi meu estoque de dezembro. A produção não aumentou
nada. Você pode estar vendendo e agregando valor porque você produziu. Você pode
estar vendendo e não agregando valor porque vendeu estoque. Esse estoque agregou
valor quando foi produzido no passado”, explicou Olinto.
Segundo ele, a participação do segmento do comércio que entra nas Contas Nacionais
inclui o varejo, o atacado e mais a produção de autônomos da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).
As declarações de Olinto sucedem críticas recebidas pelo IBGE após uma mudança de
metodologia nas pesquisas mensais de Comércio e Serviços, que mostraram dados
mais positivos para o início de 2017 após a alteração nas ponderações.
“Não usamos nenhuma série com ajuste sazonal para calcular PIB. Essa série (da PMC)
não afetará os dados do PIB do IBGE, ela não é usada”, declarou.
Revisões
A revisão nas vendas do comércio varejista em fevereiro ante janeiro, que passou de
uma queda de 0,2% para redução de 1,6%, faz parte do ajuste sazonal a partir da
entrada de novas informações em março, e não da mudança metodológica ocorrida no
início do ano, afirmou Olinto.

O IBGE divulgou nesta quinta os dados da PMC referentes a março, que traz algumas
revisões das taxas de meses anteriores, como ocorre em todas as divulgações. O
resultado de janeiro ante dezembro de 2016 saiu de alta de 5,5% para avanço de
6,0%, enquanto o de dezembro ante novembro passou de -2,0% para -1,7%.
Após a revisão de grande magnitude provocada pela mudança das ponderações na
divulgação anterior, Olinto esclareceu que a atual revisão tem razão distinta, apenas
segue o modelo econométrico que dá o ajuste sazonal.
Segundo o diretor do IBGE, a conjuntura atual é de instabilidade nas vendas do varejo,
como mostra a série que compara o resultado com o mesmo mês do ano anterior. O
desempenho com ajuste sazonal seria ainda mais errático, com a base depreciada de
dezembro impulsionando o resultado de janeiro, apontou ele.
“Em dezembro, o comércio afundou, o comércio não vendeu”, justificou. “O mês de
janeiro é um mês em que as pessoas gastam. Esse janeiro teve fatores clássicos,
recebimento de férias, 13º salário, havia a expectativa de liberação do FGTS, havia o
mínimo de estabilidade da massa salarial, e a inflação caindo já aumenta a tendência
ao consumo. Mas depois as pessoas voltam à vida normal”, completou.
As quedas registradas em fevereiro e março mostram que não há uma tendência de
recuperação extraordinária, disse. Segundo ele, antes de dizer que o PIB brasileiro vai
subir é preciso esperar as informações seguintes.
“Uma série com ajuste sazonal deve ser olhada como indicador de velocidade. O
consumo naquele momento teve aceleração. Vai continuar? Precisa de outro ponto.
Como dezembro tinha caído, você cresceu sobre dezembro, aumenta muito (o
resultado de janeiro)”, explicou.
Apesar da aparente melhora no varejo após a mudança metodológica, a entrada das
informações referentes a fevereiro e março confirmam que conjuntura é a mesma,
defendeu Olinto.
“A série (da Pesquisa Mensal de Comércio) no momento está perfeitamente de acordo
com os fundamentos da análise econômica de curto prazo”, declarou Olinto. “Não
preciso fazer ajuste sazonal para ver que há instabilidade muito alta (nas vendas)”,
acrescentou.
Dólar cai pelo 3º dia com exterior e otimismo por reforma; Bolsa sobe
12/05/2017 – Fonte: Bem Paraná
O dólar fechou em baixa nesta quinta-feira (11) e somou o terceiro dia de queda em
relação ao real, em parte acompanhando o movimento de enfraquecimento da moeda
americana no exterior e ainda refletindo um otimismo do mercado com a aprovação
da reforma da Previdência. O dólar comercial fechou em baixa de 0,66%, para R$
3,148. O dólar à vista recuou 0,36%, para R$ 3,147.
A queda da moeda teve componentes domésticos e externos. Lá fora, o ruído político
criado após o presidente americano, Donald Trump, demitir o diretor do FBI, James
Comey, continuou repercutindo. A decisão foi considerada controversa. Dias antes,
Comey havia pedido mais recursos para ampliar a investigação sobre a interferência
russa nas eleições de 2016, na qual Trump saiu vitorioso.
As supostas relações entre auxiliares de Trump e autoridades da Rússia provocaram
turbulências nos primeiros meses do governo do republicano. A instabilidade fez 18
das 31 principais divisas do mundo ganharem força em relação ao dólar nesta quinta.

No campo doméstico, a postura do governo de barrar novas concessões para conseguir
aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados é vista como
sinal de que a proposta não será mais descaracterizada, o que poderia comprometer
a economia necessária para equilibrar as contas públicas.
"Havia uma gordura no dólar devido à reforma e às dúvidas sobre o que seria alterado
no projeto original. Agora, com a visão de que não deve haver mudanças para agradar
o campo político, o dólar voltou ao patamar em que deveria estar", diz Tarcísio
Joaquim, diretor de câmbio do Banco Paulista.
O Banco Central não fez intervenção no mercado nesta sessão. Em junho, vencem
US$ 4,435 bilhões em contratos de swap cambial tradicional (equivalentes à venda de
dólares no mercado futuro). Para Joaquim, o BC sinaliza que só vai atuar no mercado
caso perceba que a instabilidade no câmbio pode afetar a economia e a confiança dos
investidores, ou seja, se notar que a queda ou alta não é pontual.
BOLSA A Bolsa brasileira conseguiu fechar em alta, na contramão dos principais
mercados internacionais, que recuaram nesta quinta. O Ibovespa, que reúne as ações
mais negociadas do mercado acionário brasileiro, fechou em alta de 0,28%, para
67.537 pontos. As ações do Banco do Brasil ajudaram a sustentar a alta da Bolsa,
após subirem 3,12%. O banco divulgou que seu lucro quase que dobrou no primeiro
trimestre em relação ao mesmo período de 2016. O resultado do banco foi fruto de
receitas maiores e corte de despesas.
Fipe reduz previsão para IPC de maio de 0,28% para 0,21%
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
A desaceleração dos alimentos in natura foi o principal motivo do arrefecimento no
ritmo de alta do grupo Alimentação e consequentemente do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da primeira leitura de maio. A avaliação é do coordenador do IPC
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), André Chagas.
Segundo ele, a expectativa é que os preços de muitos itens alimentícios in natura
continuem comportados ao longo do mês. Essa percepção foi um dos motivos que o
levaram a mudar a previsão para o IPC fechado de maio de 0,28% para 0,21%.
“Basicamente reduzimos a projeção por causa de Alimentação e Transportes”, justifica.
Em abril, o IPC ficou em 0,61% e desacelerou para 0,58% na primeira quadrissemana
de maio.
De acordo com Chagas, os preços dos combustíveis devem continuar caindo e inibir
um pouco os efeitos finais do reajuste em transporte urbano integração sobre o grupo
no fim do mês. No IPC da primeira quadrissemana, o aumento pesou, com o item
integração apresentando alta de 11,42%, após 7,62%.
“Está no auge da alta, depois deve desacelerar”, estima. Já a gasolina ficou 1,62%
mais barata na primeira quadrissemana do mês, depois de cair 1,98%. Já o etanol
recuou 3,94% no período, na comparação com -5,10% no fim de abril. O grupo
Transportes, por sua vez, atingiu 0,55% na primeira leitura de maio, depois de 0,16%
em abril.
Em relação ao grupo Alimentação, o coordenador do IPC espera alívio nos preços de
alguns alimentos in natura e de carnes. Segundo ele, levantamentos da Fipe já
mostram desaceleração no ritmo de alta dos preços de carnes, especialmente da
bovina, a despeito da volta da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) do produto no Estado de São Paulo desde 1º de abril.

Conforme o economista, o aumento médio de 8% previsto pelo setor não deve ser
totalmente repassado. “A demanda pode estar limitando a capacidade de transferência
por toda a cadeia”, afirma.
Isso porque os preços das outras carnes avançaram na primeira quadrissemana. A de
frango ficou 8,02% mais cara, depois de subir 5,74% no fim de abril. Já os preços da
carne suína e da bovina arrefeceram para 3,68% (de 3,83%) e para 2,20% (de
3,05%), respectivamente. “No ponta (pesquisa recente), carne bovina está subindo
menos, cerca de 1%”, adianta. Segundo ele, o encarecimento na carne de frango e
em leites (1,41% ante -0,40%) pressionou o segmento de semielaborados para
2,83%, após 2,40% no encerramento do mês passado.
Os produtos industrializados também tiveram taxa maior no período, de alta de
0,16%, na comparação com recuo de 0,04% anteriormente. O destaque foram os
derivados do leite (de 1,65% ante 1,46%), enquanto os derivados da carne caíram
1,15%, após retração de 0,76%.
Os alimentos in natura, por sua vez, tiveram desaceleração para 1,04% na primeira
quadrissemana, na comparação com 2,25% no fim de abril. No geral, houve alívio em
quase todos as categorias. As frutas ficaram 4,35% mais baratas (de -4,33%),
puxadas pela queda de 12,20% da laranja, a mesma apresentada anteriormente. Os
preços das verduras caíram 2,42%, após recuarem 2,32%.
Já os preços de tubérculos subiram 16,26%, depois de 12,96% no fim de abril. “Batata
e cebola subiram (30,54% e 17,09%, respectivamente). Só a batata está dando sinais
de desaceleração”, diz. Na leitura passada, a batata teve alta de 28,57% e a cebola,
de 7,21%.
Juros do crédito para operações de crédito caem pelo 5º mês seguido em
abril
12/05/2017 – Fonte: Tribuna PR
As taxas de juros para operações de crédito caíram, em abril, pelo quinto mês seguido,
aponta a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac), em relatório distribuído à imprensa. A entidade atribui a queda
aos consecutivos cortes na Selic, sendo o último deles no dia 12 de abril, quando o
Banco Central (BC) reduziu a taxa de 12,25% para 11,25% ao ano.
Para o diretor executivo de estudos e pesquisas da Anefac, Miguel José Ribeiro de
Oliveira, a expectativa é de que, diante da desaceleração da inflação e de uma política
fiscal mais rígida por parte do governo, novas reduções na Selic ocorram ao longo do
ano, “o que reduz o custo de captação dos bancos, possibilitando novas reduções das
taxas de juros nas operações de crédito”.
Oliveira, no entanto, pede cautela. “Tendo em vista o cenário econômico atual, que
aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência por conta da recessão
econômica em curso e do desemprego elevado, pode haver o risco de novas elevações
das taxas de juros das operações de crédito aos consumidores tanto na pessoa física
quanto na jurídica”, disse.
Em abril, as taxas foram reduzidas em todas as linhas de crédito, tanto as oferecidas
para pessoa física quanto as que se destinam a pessoa jurídica. Na média das linhas
para pessoa física, houve diminuição de 8,07% na taxa mensal em março para 7,87%
em abril. Ao ano, a redução foi de 153,78% para 148,2%.
No caso do cartão de crédito, a média da taxa mensal caiu de 15,13% para 14,31% e
a da anual recuou de 442,33% para 397,75%. O juro cobrado para cheque especial,

por sua vez, foi reduzido, na média, de 12,38% ao mês em março para 12,30% em
abril, enquanto a taxa anual baixou de 305,76% para 302,31%.
Para as linhas oferecidas para pessoa jurídica, a média da taxa mensal caiu de 4,64%
em março para 4,58% em abril. Ao ano, houve diminuição de 72,33% para 71,15%.
Na linha que se destina a financiar capital de giro, a média da taxa cobrada ao mês
recuou de 2,52% em março para 2,49% em abril. Ao ano, a redução foi de 34,80%
para 34,33%.
Volume de serviços prestados cai 2,3% em março ante fevereiro, afirma IBGE
12/05/2017 – Fonte: EM.com
O volume de serviços prestados teve retração de 2,3% em março ante fevereiro, na
série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou
nesta sexta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
resultado foi o mais negativo de toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.
A taxa de fevereiro ante janeiro foi revisada de alta de 0,7% para avanço de 0,4%. O
desempenho de janeiro ante dezembro de 2016 foi revisto de uma elevação de 0,2%
para estabilidade (0,0%). Na comparação com março do ano anterior, houve redução
de 5,0% em março deste ano, já descontado o efeito da inflação.
A taxa acumulada pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 4,6%,
enquanto o volume acumulado em 12 meses registrou perda de 5,0%.
Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita
bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado.
Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal caiu 1,0% em
março ante fevereiro. Na comparação com março do ano passado, houve alta na
receita nominal de 1,0%.
Todos os segmentos de serviços registraram perdas na passagem de fevereiro para
março, segundo os dados do IBGE.
Os Serviços Prestados às Famílias tiveram recuo de 2,1% em março ante fevereiro,
enquanto Transportes, Serviços Auxiliares dos Transportes e Correio encolheram
1,1%. Os Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares tiveram redução
de 0,8%; Serviços de Informação e Comunicação caíram 0,4%; e Outros Serviços
diminuíram 1,2%.
Já o agregado especial das Atividades Turísticas apresentou crescimento de 0,9% na
comparação com o mês imediatamente anterior, segundo o IBGE.
Frost & Sullivan mostra 5 pilares da digitalização da indústria automotiva
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business
Há muita expectativa em torno da digitalização da indústria automotiva, com uma
avalanche de novas tecnologias e modelos de negócio que surgem com a proposta de
auxiliar o setor nessa transformação. A Frost & Sullivan debateu o assunto na quintafeira, 11, durante o Growth, Innovation and Leadership Summit, o GIL 2017, realizado
em São Paulo.
Lorena Isla, diretora de pesquisa de mobilidade da consultoria, apresentou no evento

o que acredita ser os cinco pilares do processo de digitalização da indústria automotiva.
Confira a seguir:
1 - CADEIA PRODUTIVA INTERLIGADA:
A especialista acredita que o caminho essencial é usar recursos de Big Data e Indústria
4.0 para aprofundar ainda mais a integração entre os elos da cadeia produtiva. Com
isso, será possível garantir mais flexibilidade e acompanhar uma tendência crescente
no setor automotivo: a customização dos carros. “Será possível personalizar bem mais
os carros sem uma subida dos custos”, descreve.
Lorena aponta ainda outro ganho importante, a capacidade de antecipar problemas de
segurança e qualidade antes que eles cheguem ao mercado. “Com integração maior,
o problema com os airbags da Takata talvez não tivesse alcançado dimensão tão
grande”, diz, referindo-se ao defeito de fabricação que atingiu mais de 100 milhões de
componentes da fabricante japonesa.
2 - INDÚSTRIA 4.0:
A consultoria aponta que a Indústria 4.0, com o uso da Internet das Coisas (IoT) deve
ganhar espaço definitivo, com amplo uso de dados e recursos de inteligência artificial
e de machine learning nos processos. Com essas tecnologias, diz, as próprias
máquinas e linhas de produção poderiam se reprogramar ao detectar um problema ou
ineficiência. “Isso combinado à análise de dados do cliente e com a maior integração
da cadeia produtiva vai garantir que a gente entregue exatamente o que o cliente
quer.”
3 - CARRO CONECTADO
O uso de Big Data, reforça Lorena, não vai apenas beneficiar a indústria, como também
toda a cadeia envolvida. Ela cita o exemplo de seguradoras, que poderão definir o
valor que cobrarão do cliente a partir dos dados de condução e comportamento dele.
“A análise dos dados também é um recurso essencial para a condução autônoma. O
veículo vai se comunicar com a infraestrutura, que vai responder e se adaptar para
que a cidade mantenha a eficiência”, projeta.
Há ainda uma nova dimensão da oferta de serviços no pós-venda. A partir dos dados
do veículo, é possível saber exatamente quando o carro precisa de manutenção e
entrar em contato com o cliente para agendar. A comodidade dita as regras, diz
Lorena. Ela cita o exemplo da Easy Carros, startup que leva a oficina até o cliente para
fazer a manutenção do carro no horário e local que ele prefere. “As empresas do
aftermarket também estão se empenhando para entregar novos modelos”, observa.
4 - O NOVO VAREJO
Lorena não decreta o fim do modelo de negócio da concessionária, mas reforça que
um leque de outras possibilidades se abre. Segundo ela, a venda on-line, que no
passado soaria como um recurso extra para o consumidor, passa a ser o caminho
natural que as empresas devem trilhar nos próximos anos. Surgem também pop up
stores, como a que a Audi tem na rua Oscar Freire, em São Paulo. “Ali o cliente pode
comer ou fazer a barba, além de conhecer o carro, claro”, diz.
Para a consultora, este é um bom exemplo de como levar a experiência da marca para
o consumidor, fazer com que ele entenda o conceito do produto. Ela cita ainda a
iniciativa da Renault, que no começo deste ano criou uma casa de shows temporária
na mesma rua de São Paulo para lançar o SUV Captur. “Em uma iniciativa que durou
um mês, eles ofereceram ao cliente imersão no conceito do carro”, diz.
5 - MOBILIDADE COMO SERVIÇO
Em conjunto, todas as iniciativas levam para o mesmo caminho, aponta Lorena: a
oferta de mobilidade como um serviço. “O modelo da indústria automotiva vai migrar

de produto para serviço”, determina, repetindo um mantra que ganha força no setor.
Segundo ela, o caminho é entender o consumidor e ajudar ele a encontrar a melhor
maneira de se deslocar de um ponto a outro.
Segundo ela, há uma série de plataformas trabalhando para entregar este tipo de
solução, como Moovit, que mostra o melhor trajeto pelo transporte público. Lorena
aponta que o caminho é oferecer uma jornada única, com sistema de pagamento único
para que o cliente use um serviço de compartilhamento de bicicletas, pegue o metrô,
alugue um carro ou ande de ônibus em seguida.
Segundo ela, o Bilhete Único já segue este caminho - ao menos parte dele - na cidade
de São Paulo. A tendência, de qualquer forma, é que a solução deixe de estar em
cartões e passe a se concentrar em aplicativos.
Uber: compartilhamento de carros resolve mobilidade urbana
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business
A Uber foi criada em 2009 sem grandes pretensões. A ideia era só oferecer uma
solução de transporte rápido na época em que chamar um táxi poderia acarretar
espera de 30 minutos.
Anos depois, além de se tornar a maior plataforma de transporte individual do mundo,
o negócio provocou uma externalidade bastante positiva: reduzir o trânsito de grandes
cidades. Ao menos esta é a conclusão de Daniel Mangabeira, diretor da empresa no
Brasil.
“Há 1,2 bilhão de veículos em circulação no mundo, mas as ruas e artérias das cidades
são um bem escasso”, diz. O executivo destaca que os carros são responsáveis por
22% das emissões de gases do efeito estufa do planeta. No Brasil, os
congestionamentos causam R$ 156 bilhões em perda de produtividade para a
economia, aponta.
“Não nascemos para resolver a mobilidade urbana, mas ao longo do tempo
percebemos que podemos ser parte da solução”, disse o executivo em palestra no
Growth, Innovation and Leadership Summit, o GIL 2017, promovido pela Frost &
Sullivan em São Paulo na quinta-feira, 11.
Segundo ele, esta característica é mais evidente no serviço conhecido como Uber Pool,
em que o aplicativo leva até quatro pessoas que saem de lugares próximos e têm
destinos parecidos.
Nas contas dele, em 2016 o uso do serviço fez com que carros deixassem de rodar
502 milhões de quilômetros no mundo com só um passageiro. “É uma forma de
melhorar a ocupação da nossa frota também”, diz.
Ao deixar de circular os milhões de quilômetros adicionais, Mangabeira aponta que a
frota parceira da empresa deixou de emitir 55 mil toneladas de CO2 e economizou no
consumo de 23,4 milhões de litros de combustível.
Os números são grandes mesmo com a participação modesta da modalidade nas
corridas feitas pela plataforma de transporte: só 4% das viagens são de Uber Pool,
número que deve subir para 25% até 2030, calcula.
Para o executivo, a maior ruptura deve acontecer com a chegada de carros autônomos
nos próximos anos e com a integração deles na frota da empresa. Mangabeira destaca
um número apurado em estudo da Morgan Stanley: os carros sem motorista têm
potencial para diminuir em 90% o número de carros nas ruas.

“Por isso já começamos a trabalhar para desenvolver e integrar estes modelos à nossa
frota”, diz, destacando que o porcentual só será tão significativo se o uso dos veículos
for compartilhado.
Nissan obtém lucro líquido de US$ 6,13 bilhões
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business

O lucro líquido da Nissan em seu ano fiscal 2016, contado de abril do ano passado a
março de 31 deste ano, atingiu 663,5 bilhões de ienes (US$ 6,13 bilhões), registrando
alta de 26,7% sobre o ano fiscal anterior. O lucro operacional (antes de impostos e
despesas) atingiu 742,2 bilhões de ienes (US$ 6,85 bilhões), recuando 6,4% em
relação ao período anterior.
Os números foram divulgados pela montadora na quarta-feira, 11. A receita líquida
obtida pela Nissan foi de 11,72 trilhões de ienes (US$ 108,2 bilhões), total 3,9% menor
que o do ano fiscal anterior.

As vendas globais da Nissan somaram 5,63 milhões de automóveis no período. As
entregas nos Estados Unidos alcançaram 1,58 milhão de unidades e anotaram alta de
4,2%. As vendas na China, que tem como base o ano-calendário 2016, cresceram
8,4%, para 1,35 milhão de veículos comercializados.
Na Europa, excluindo a Rússia, as vendas da Nissan cresceram 7,2%, para 683 mil
unidades. Os resultados nesses mercados-chave ajudaram a compensar a retração no
Japão, afetado pelo menor volume de vendas dos kei cars, modelos com motores até
660 cc. O mercado japonês anotou 557 unidades no ano fiscal 2016.
Em outras regiões, como Ásia e Oceania, América Latina, Oriente Médio e África, as
vendas da Nissan caíram 3,3%, para um total de 808 mil unidades.
PERSPECTIVA PARA O PRÓXIMO ANO
A Nissan espera vender 5,83 milhões de veículos no ano fiscal 2017, o que resultará

em crescimento de 3,5%. Os modelos Micra, Armada, Kicks, Note e-Power e Serena
devem contribuir com o aumento da demanda durante o novo ano fiscal.
Com base na perspectiva de vendas e com cautela em relação a variações cambiais
estrangeiras, a Nissan apresentou as previsões que se veem abaixo para o ano fiscal
2017, que termina em 31 de março de 2018. Elas foram calculadas de acordo com o
método contábil para a joint venture do Grupo na China.

GM Onix, mais vendido e menos seguro
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business

Os veículos que a General Motors produz no Brasil e demais países da América Latina
continuam a decepcionar quando são submetidos aos testes de impacto promovidos
desde 2010 pelo Latin NCAP. Desta vez, a entidade independente deu nota zero à
segurança do Chevrolet Onix, hoje o carro mais vendido no mercado nacional, que
agora também entra para o rol dos menos seguros à venda no País já comprados
anonimamente e depois batidos pelo Latin NCAP em laboratórios da ADAG, na
Alemanha.
O Onix integra a segunda série de resultados de 2017 do Programa de Avaliação de
Carros Novos para América Latina e o Caribe, Latin NCAP, divulgados pela entidade na
quinta-feira, 11, que nesta fase também apresentou os testes do Kia Rio produzido na
Coreia e vendido em alguns mercados latino-americanos, inclusive o Brasil. O carro
coreano também decepcionou e tirou nota zero.
Alejandro Furas, secretário geral do Latin NCAP, chamou de “armadilhas mortais” os
carros com esse tipo de padrão fraco de segurança vendidos em países latinoamericanos, e pede para que montadoras e governos não permitam mais a fabricação
deles na região. “É uma grande desilusão que fabricantes líderes como a GM e a Kia
continuem a oferecer carros zero estrela na América Latina.
Os consumidores merecem bem mais que isso de empresas que sabem perfeitamente
como fabricar carros muito mais seguros e fazem aqui produtos que não poderiam
vender na Europa ou na América do Norte. Esse tipo de duplo padrão é inaceitável e
deve parar”, disse o dirigente em comunicado.
“Esses resultados tão pouco convincentes deveriam servir de lição aos governos da
região para estabelecer que os níveis mínimos de segurança não podem estar mais

nas mãos dos fabricantes. O Latin NCAP solicita a todos os governos da América Latina
a adoptar, de forma urgente, os certificados dos padrões da ONU para os testes de
impacto frontal e lateral”, reforçou.
ONIX TEM ESTRUTURA LATERAL VULNERÁVEL
Segundo o relatório dos testes, o carro da GM Brasil apresentou performance de
segurança especialmente ruim no teste de impacto lateral – que, em conjunto com o
crash test frontal, passou a ser aplicado no protocolo do Latin NCAP somente a partir
de 2016. Por isso, em uma escala de avaliação que vai de zero até cinco estrelas, o
Chevrolet Onix ficou sem pontuação (nota zero) na proteção ao ocupante adulto, mas
garantiu três estrelas em relação à proteção de crianças no banco de trás.
O modelo tinha sido testado pelo Latin NCAP em colisão frontal em 2014, quando
ganhou três estrelas para a proteção do adulto. Desta vez, para avaliar o resultado
sob o novo protocolo, foi feito também o teste de impacto lateral, no qual o Onix
mostrou seu ponto vulnerável, com alta penetração na estrutura do carro que
provocou grande compressão no peito do passageiro adulto, representando por um
boneco de testes.
Segundo o Latin NCAP, a estrutura da carroceria do Onix não absorveu com eficiência
a energia do impacto lateral. Mesmo contando com barras de proteção nas portas, o
carro da GM ficou atrás dos dois outros carros brasileiros de tamanho similar já
submetidos ao mesmo teste, o Fiat Palio e o Peugeot 208 – e este último sequer tem
barras nas portas para o modelo fabricado no Brasil (só na Europa).

Foto revela que estrutura lateral do Chevrolet Onix (à direita) foi mais afetada
pelo impacto do que o observado nos Fiat Palio (no centro) e Peugeot 208 (à
esquerda).
“O desempenho estrutural do Onix após o impacto lateral divulgou um grande
deslocamento (penetração) do pilar B, para dentro do compartimento do passageiro,
significativamente maior do que o observado nos outros dois veículos. Provavelmente,
devido ao seu pobre desempenho estrutural, a situação não mudaria nem mesmo
incluindo airbags laterais”, afirma o comunicado divulgado pelo Latin NCAP.
“Considerando esses resultados, o Onix não passaria os requerimentos básicos da
regulação para impacto lateral das Nações Unidas (UN95)”, destacou a entidade.
Ainda segundo o Latin NCAP, a proteção para o passageiro infantil no impacto lateral
foi aceitável, mas alerta para o fato de o modelo ter apenas um cinto de segurança de
dois pontos na posição central traseira e não tem a ancoragem Isofix para cadeirinhas.
Outro problema detectado é que a porta traseira direita se abriu no teste, o que expõe
as crianças a maiores riscos.
Desde 2010 o Latin NCAP já bateu em testes uma dúzia de carros vendidos pela GM
na América Latina, com resultado geral muito ruim, especialmente no caso dos
fabricados na região. Nenhum deles conseguiu atingir cinco estrelas, enquanto seis, a
metade dos testados, ficaram sem nenhuma estrela, todos eles produzidos no Brasil,
na Argentina e Colômbia.

Dois ganharam apenas uma estrela, dois ficaram com três e dois chegaram a quatro
– sendo que estes foram modelos globais, caso do Cruze (montado no Brasil com
grande parte de componentes importados) e o Malibu vindo dos Estados Unidos com
10 airbags (que nem assim conseguiu cinco estrelas).
KIA RIO SEM AIRBAGS VAI MAL

Kia Rio Sedan sem airbags vai mal em crash test
O Kia Rio Sedan, fabricado na Coreia e vendido sem airbags nem freios com ABS em
alguns mercados latino-americanos (no Brasil as duas bolsas frontais e o antibloqueio
de frenagem são obrigatórias por lei desde 2014), foi outra desilusão da segunda leva
de resultados do Latin NCAP este ano. Por isso modelo coreano teve zero estrela para
a proteção do passageiro adulto e uma estrela para o ocupante infantil.
Segundo o Latin NCAP, o Rio apresentou estrutura estável nos testes de colisão frontal
e bom desenvolvimento estrutural para o impacto lateral. O problema foi a falta de
airbags e os freios sem ABS na versão básica do carro. Isso, aliado a cintos de
segurança com baixo desempenho, explicam os resultados pobres anotados na cabeça
e peito dos bonecos que representaram os passageiros da frente no crash test.
A Kia acabou anunciou ao Latin NCAP que os novos Picanto e Rio contarão com ao
menos um airbag de série para o motorista em todas as versões vendidas na América
Latina.
A montadora também se comprometeu a patrocinar o teste do Novo Kia Rio Sedan
para evidenciar os avanços quanto à segurança do novo modelo. Mas a entidade alerta
que, sem airbag para o acompanhante ao lado, é provável que o carro tenha resultados
tão ruins quanto os obtidos agora.
O Kia Rio Sedan ganhou uma estrela para a proteção do passageiro criança, porque
não contava com ancoragem Isofix para cadeirinhas infantis, nem cintos de três pontos
em todas as posições do banco traseiro.
LUCRO ACIMA DA SEGURANÇA
María Fernanda Rodríguez, Presidente do Latin NCAP, expressou sua preocupação
sobre a falta de ética das montadoras diante da legislação omissa dos governos latinoamericanos quanto à segurança veicular.
“Embora vejamos fabricantes que por si oferecem maior segurança em relação aos
escassos requerimentos exigidos para a produção e importação de veículos na América
Latina, vemos também, e hoje demonstramos isso novamente (com Onix e Rio),
empresas que priorizam o lucro econômico ante a sobrevivência de seus clientes. Isso
é gravíssimo, já que levamos sete anos com resultados nefastos, sem comprovar ainda
que algum país da região esteja exigindo as normas básicas de segurança que
recomenda a ONU”, disse em comunicado.
“Felizmente, posso dizer que percebo como os consumidores, que contam com
informação do Latin NCAP, começam a escolher melhor que tipo de veículos dirigir.
Assim sendo, para gerar uma mudança rápida, os governos devem impulsionar a

segurança, e apelo à consciência dos indivíduos que os integram para reduzir o risco
que hoje estão sofrendo os cidadãos”, completou.
Ford Caoa vende 74% a mais no 1º quadrimestre
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business
A rede Ford Caoa vendeu 4,9 mil veículos nos primeiros quatro meses deste ano,
registrando alta de 74% sobre o mesmo período do ano passado. Os modelos Ka,
EcoSport e Fiesta foram os mais negociados. A Caoa é atualmente o maior distribuidor
Ford na América Latina.
“Os resultados demonstram o êxito dos investimentos e das ações comerciais
promovidas nesses quatro primeiros meses, como a primeira edição do Outlet Caoa,
realizada no mês passado”, afirma o diretor comercial da Ford Caoa, Roberto Kovacs.
O executivo acredita em crescimento significativo até o fim de 2017 por causa de
novas ações de vendas, investimento no treinamento das equipes e da chegada de
produtos como o Mustang. O novo EcoSport, previsto para a metade do ano, também
terá impacto positivo nos negócios da Caoa.
Porsche contrata Schaal como diretor de vendas
12/05/2017 – Fonte: Automotive Business

O suíço-brasileiro Werner Schaal assumiu a direção de vendas da Porsche no Brasil.
Ele sucede a Heinz Moreira, que ocupava o cargo desde 2015, e foi transferido para a
Alemanha.
Schaal construiu sua carreira trabalhando por mais de 20 anos na Mercedes-Benz à
frente das áreas de marketing e vendas no Brasil, América Latina e Caribe. Tem 46
anos, formou-se em Engenharia Mecânica e Negócios de Produção pela FEI e tem pósgraduação em Marketing pela ESPM.
"É uma satisfação fazer parte do time da Porsche Brasil. Apesar do pouco tempo como
subsidiária no País, os resultados têm impressionado a todos. Chego para continuar a
administrar esses números, que foram muito bem trabalhados pelo meu antecessor,
e também para focar em novas estratégias a fim de trazermos novos clientes”, diz
Schaal.
Por causa de lançamentos e como consequência de ter-se instalado como subsidiária,
a Porsche vem crescendo em volume de vendas e registrou 310 carros emplacados de
janeiro até abril, volume 31,4% maior que o anotado nos mesmos meses de 2016.
Cobre se recupera com investidores ajustando posições
12/05/2017 – Fonte: EM.com
Os preços do cobre sobem levemente nesta sexta-feira, beneficiados por um
movimento de ajuste de posições por parte dos investidores que aproveitam duas
semanas de quedas praticamente ininterruptas da commodity.

Perto das 6h46 (de Brasília), o contrato para três meses do metal vermelho operava
em alta de 0,38%, a US$ 5.559,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às
7h28, o cobre para julho subia 0,22%, a US$ 2,5135 por libra-peso, na New York
Mercantile Exchange (Nymex).
Os preços da commodity estão "muito voláteis no momento", afirmou Nitesh Shah,
analista da ETF Securities. "Faz sentido se colocarmos em contexto que ele subiu muito
rapidamente no início do ano", acrescentou.
Nas últimas semanas, o cobre caiu em meio a uma retirada das posições especulativas
feitas durante as semanas que se seguiram ao início do mandato do presidente norteamericano Donald Trump. A demanda mais fraca na China também contribuiu para
esse refluxo.
Os demais metais básicos operavam majoritariamente em alta na LME. O alumínio
subia 0,80%, a US$ 1.888,50 a tonelada; o chumbo recuava 0,07%, a US$ 2.175,50
a tonelada; o estanho avançava 0,13%, a US$ 19.900 a tonelada; o zinco tinha alta
de 0,83%, a US$ 2.608 a tonelada; e o níquel apresentava ganho de 0,65%, a US$
9.355 a tonelada.

