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Governo e indústrias discutem plano nacional para modernização do setor
12/06/2017 – Fonte: GS Notícias
Peter Marsh, escritor britânico: Indústria 4.0, ou 'nova revolução industrial', traz
oportunidades para setor manufatureiro Diante do encolhimento sistemático da
participação da indústria brasileira no Produto Interno Bruto (PIB) desde meados dos
anos 80, governo e empresas tentam reverter a situação apostando em ampla
modernização da atividade manufatureira com a inserção do país na onda da Indústria
4.0 ou da "nova revolução industrial", como prefere chamar o escritor britânico Peter
Marsh.
Ele esteve no Brasil na semana passada para apresentar suas visões sobre os rumos
do setor em eventos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), uma iniciativa
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em um dos encontros, realizado em São
Paulo, Rafael Rodrigues Moreira, assessor especial do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, anunciou o lançamento, para outubro deste ano, de um
plano nacional voltado à Indústria 4.0.
Segundo ele, a iniciativa terá aspectos de política industrial, com ênfase em incentivos
fiscais a empresas inovadoras e start-ups, além de estímulos governamentais para
adoção e geração de tecnologias e formação mão de obra especializada. O principal
objetivo, segundo Moreira, é massificar a produção industrial a partir de práticas mais
modernas.
"Pretendemos ancorar o plano ou a estratégia em instrumentos que possam ser úteis
ao próprio setor privado, como regimes fiscais, principalmente aqueles que serão e
precisarão ser renovados [Inovar Auto].
Nesse processo, já há questões legais a serem observadas, o que vai permitir construir
um ambiente favorável para que a iniciativa privada possa atuar em cima disso,
adotando e criando novas tecnologias para aumentar sua produtividade", explicou

Moreira. No mesmo evento, Pedro Passos, copresidente do conselho de administração
da Natura e integrante da MEI, disse que, para se recuperar, a primeira lição que a
indústria brasileira deve fazer é se espelhar e seguir referências de seus competidores
mais desenvolvidos.
"A indústria no mundo está numa nova fronteira e nós não fomos competentes [para
acompanhar]", criticou Passos, citando dado de pesquisa da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aponta que a China tem cerca
de 300 robôs para cada 10 mil trabalhadores industriais, enquanto no Brasil essa
relação é de "pouco mais de uma dezena" de robôs nas fábricas para cada 10 mil
trabalhadores.
Marsh, autor do livro "The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and
the End of Mass Production", reconhece que a indústria brasileira passa por forte
declínio, é afetada pelas crises econômica e política, mas avalia que o país tem uma
cadeia industrial bastante variada e empresas inovadoras em diferentes setores. Nesse
contexto, vê o país em posição favorável para "misturar" experiências e tecnologias
para que o setor mergulhe na "nova revolução industrial".
"Na verdade, esse conceito - ou Indústria 4.0, não importa o termo - indica que o
setor manufatureiro está diante de novas oportunidades. A chave para mergulhar
nessa nova revolução é a habilidade de integrar grupos de tecnologia por meio de um
processo de 'blending' para criar novos produtos e serviços", contou Marsh.
Essa mistura de processos inclui digitalização da produção e mudanças
organizacionais. "Digitalização é implementar nas fábricas novas formas de comunicar
e processamento de informação, impressão 3D e adoção de máquinas que aprendem
[machine learning].
O resto está no campo das ideias, o que envolve pensar em nichos de mercado,
participar de cadeias globais de produção e se cercar de profissionais capazes de
combinar habilidades técnicas e pessoais", avalia o escritor. "Empresas novas e
modernas, as start-ups, são muito importantes para o futuro da indústria, mas não
podemos nos esquecer dos velhos negócios", diz Marsh.
"Costumo citar o exemplo da Lego, empresa dinamarquesa quase centenária, que
passou por grave crise anos atrás, perdeu mercado, mas se reinventou. Baseada em
novas ideias, a Lego mexeu em design e modernizou técnicas de produção e de sua
própria organização. Tudo isso para continuar produzindo o mesmo e único produto,
o tijolinho de plásticos para montar."
Indústria pressiona por votação de licenciamento ambiental
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com a crise política, entidades do setor privado aumentaram a pressão para que uma
legislação para o licenciamento ambiental seja levada a votação, segundo associações
industriais.
A instabilidade do atual governo amplia a urgência em relação ao tema, diz um
executivo de infraestrutura.
Com uma bancada ruralista forte e projetos de lei encabeçados pelo governo, este
seria o momento mais apropriado para aprovar regras apoiadas pelo mercado.
Além disso, avalia-se que as possibilidades de negociação interna se esgotaram.
"Não conseguimos chegar a um acordo geral, o jeito é ir para o voto. Esse é o retorno
que temos ouvido do governo", afirma José Carlos Martins, o presidente do Cbic
(Câmara Brasileira da Industria da Construção).

A votação do texto do deputado Mauro Pereira (PMDB/RS), defendido pelo mercado,
tem sido adiada há diversas semanas, à espera de acordo com o MMA (Ministério do
Meio Ambiente).
A Casa Civil mantém o discurso que o texto de consenso no governo é o do MMA —
projeto menos radical que o de Pereira— e diz que este será enviado ao Congresso,
mas não deu um prazo.
Para os ambientalistas, a expectativa é que seja enviado em cerca de duas semanas
um texto feito pelo ministério do ambiente, mas com emendas do peemedebista.
Editorial: Retrocesso ambiental
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Até o dia 19, o presidente Michel Temer (PMDB) tem uma decisão significativa pela
frente: vetar ou não as alterações promovidas pelo Congresso nas medidas provisórias
756 e 758, ambas editadas pelo Executivo no ano passado.
O que decidir servirá (ou não) para confirmar a guinada da política ambiental. Haverá
repercussões internacionais, pois ficará claro para os outros 194 signatários do Acordo
do Clima de Paris se o presente governo federal leva a sério os compromissos
assumidos em 2015.
Em tela encontram-se tamanhos e limites de várias unidades de conservação. O
destaque vai para a Floresta Nacional do Jamanxim (PA), na Amazônia, que na origem
tinha 13 mil quilômetros quadrados (área 60% maior que a da região metropolitana
de São Paulo).
Na proposta do Executivo, sob pretexto de acomodar obras da ferrovia Ferrogrão, ela
perderia 3.000 km². Com a modificação pelo Legislativo, a redução foi para 7.400 km²
(parte dos quais foram reclassificados em categorias menos restritivas de área
protegida).
Com as outras alterações nas duas medidas provisórias, inclusive em domínio de mata
atlântica, estima-se que no saldo final ocorra a desproteção de 6.000 km² de florestas.
Parte dessas terras foi irregularmente ocupada e desmatada –como mostra a Folha
nesta segunda (12)–, o que faz prever que cresça o incentivo para mais destruição.
Prosseguir com os cortes nas taxas de devastação da Amazônia observados entre 2004
e 2014 é decisivo para honrar as metas de redução nas emissões de carbono
assumidas voluntariamente pelo Brasil no quadro do Acordo de Paris.
A perda de florestas, afinal, ainda é, por aqui, a maior fonte de lançamento de gases
do efeito estufa na atmosfera. No entanto, o desmatamento sofreu um repique nos
últimos dois anos na Amazônia e dá sinais de retomada também na combalida mata
atlântica.
Doadores internacionais de recursos para preservação e combate à mudança do clima
manifestam preocupação com a reversão da tendência. Alemanha e Noruega, por
exemplo, juntas reservaram a projetos de conservação no Brasil mais de R$ 10
bilhões.
Seja por razões programáticas ou pragmáticas, o ministro do Meio Ambiente, José
Sarney Filho (PV), defende que Temer vete as modificações introduzidas no Congresso.
Mais que isso: pôs a própria reputação em jogo ao se dizer convicto de que o veto
virá.

É a coisa certa a fazer, para pôr termo aos retrocessos ambientais que o Congresso
tem patrocinado. Mas nada garante que Temer não venha a dar mais valor aos votos
que a bancada ruralista pode garantir-lhe em caso de necessidade.
Ibama quer converter multa em ação social
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Uma mudança nas regras de aplicação de multas por crimes ambientais promete dar
fim ao passivo bilionário que o Ibama acumula em relação a essas punições, uma
medida que pode se converter em ações efetivas de proteção ao meio ambiente. A
proposta elaborada pelo órgão ambiental já foi encaminhada para a Casa Civil e,
conforme apurou o jornal O Estado De S.Paulo, deve ser publicada nos próximos
dias, por meio de um decreto.
A nova regra vai permitir que as multas financeiras dadas pelo Ibama a empresas que
cometeram crimes ambientais sejam trocadas pelas participações desses infratores
em programas de recuperação ambiental. Ao aderir a essas ações, que serão
previamente definidas pelo Ibama, o infrator terá como incentivo um desconto de 60%
em relação ao valor total da punição. Além disso, terá o benefício de participar de um
programa de restauração do meio ambiente.
Levantamento realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo junto ao Ibama aponta que,
entre 2011 e 2016, o total de multas aplicadas pelo órgão chegou a R$ 23 bilhões.
Desse montante, porém, apenas R$ 604,9 milhões foram efetivamente pagos, o que
corresponde a 2,62% do total. Há casos de multas que tramitam há 15 anos na Justiça,
sem conclusão.
Em média, são aplicadas cerca de 8 mil multas por ano, somando cerca de R$ 4 bilhões
anuais de punições. Os pagamentos, porém, nunca ultrapassam 4% desse valor. No
ano passado, por exemplo, foram emitidos R$ 4,812 bilhões em multas, mas só R$
104,4 milhões foram pagos. É preciso considerar ainda que esse recolhimento não está
relacionado apenas a multas dadas em 2016, mas em qualquer período.
As estimativas feitas pelos técnicos do Ibama apontam que pelo menos R$ 4 bilhões
do passivo total teriam boas chances de serem convertidos em programas ambientais,
no curto prazo. Para se ter uma ideia do impacto potencial da medida, o orçamento
deste ano do Ibama para suas ações de fiscalização e programas é de R$ 243 milhões,
mesmo valor do ano passado.
“Estamos confiantes nessa nova proposta”, diz a presidente do Ibama, Suely Araújo.
“Acreditamos que essa possibilidade de conversão pode ser realmente o início de uma
revolução para nós nas ações de recuperação do meio ambiente”A petroleira acumula
278 multas nas prateleiras do Ibama, infrações que somam R$ 948,7 milhões.
Destino dos recursos. A conversão de multas pode fazer ainda com que essas
punições sejam efetivamente usadas para a recuperação ambiental. Pelas regras
atuais, 80% do pouco que é pago pelas empresas vão parar nos cofres do Tesouro
Nacional e de lá não saem. Os demais 20% vão para um fundo nacional do meio
ambiente, administrado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Com a nova proposta, o dinheiro destinado pelas empresas às ações ambientais será
depositado em uma conta bancária – provavelmente por meio de um acordo com a
Caixa Econômica Federal – e será diretamente vinculado ao programa ao qual está
destinado. Nenhum centavo entrará no caixa do Ibama, do Tesouro ou do MMA.
A adesão dos infratores poderá ser feita de duas maneiras. Se quiser atuar
diretamente em um projeto de recuperação, sem a participação de terceiros, a
empresa punida terá um desconto de 35% no valor da multa. Esse desconto sobe para

60% quando a empresa decide financiar um programa já acordado com o Ibama,
envolvendo a atuação de terceiros.
O objetivo do órgão ambiental é, de fato, atrair empresas para a segunda modalidade,
porque terá maior capacidade de concentrar e administrar o resultado de seus
programas de recuperação, evitando que as ações fiquem pulverizadas entre muitas
empresas. Até 2012, o Ibama chegou a aplicar a possibilidade de conversão de multas
em ações tocadas diretamente por empresas, mas abandonou a estratégia,
justamente porque não tinha condições de gerenciá-las.
Além do Ibama, as conversões de multas também poderão ser adotadas pelo Instituto
Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração e
fiscalização das florestas protegidas do País.
Economia insustentável fez crise ambiental piorar, avalia sociólogo Enrique
Leff
12/06/2017 – Fonte: Bem Paraná (Postado em 10/06/2017)
O foco exclusivo na sustentabilidade da economia, em vez de se olhar para a
sustentabilidade do planeta, fez piorar a crise ambiental desde a Rio-92, segundo o
sociólogo mexicano Enrique Leff, 71, um dos maiores teóricos ambientais em
atividade. "A racionalidade moderna é contra o ambiente", afirma Leff em entrevista
à reportagem. O pesquisador esteve recentemente no Brasil, na sessão de abertura
do evento "Diálogos sobre os Desafios Socioambientais Contemporâneos", realizado
pelo SESC e pela USP.
Doutor em economia do desenvolvimento pela Sorbonne e professor da Faculdade de
Ciências Políticas e Sociais da Unam (Universidade Nacional Autônoma do México),
Leff -que também adora cantar óperas- é conhecido mundialmente pelos seus estudos
em que propõe os alicerces do que chama de "saber ambiental". O conceito envolve
não só o ambiente mas também questões sociais, éticas e culturais.
Em suas obras, com a racionalidade ambiental defendida por ele, são constantes as
críticas feitas à economia e aos modos de acúmulo de capital que não levam em
consideração os limites do ambiente. Várias ideias que, como tudo no mundo
acadêmico, também recebem críticas.
Decisões como a tomada na semana passada pelo presidente americano Donald
Trump, de abandonar o acordo climático de Paris, só fará aumentar a crise ambiental
do planeta, diz Leff. Reportagem - Qual o balanço que pode ser feito dos problemas
ambientais do planeta nos últimos 25 anos, desde a Eco-92? Enrique Leff - Se tenho
que responder se melhorou ou se piorou, digo que piorou.
Realmente, não vemos uma estabilização dos processos de deterioração ambiental no
mundo. Eles estão aumentando, porque os tomadores de decisão dos altos escalões
estão priorizando mais a sustentabilidade da economia e não a sustentabilidade
ambiental, ética e social do planeta.
Existem projetos que, até certo ponto, compatibilizam sustentabilidade ecológica com
progresso econômico. Entretanto, a prioridade mundial destes tomadores de decisão
é o crescimento econômico por si. A tecnologia e a inovação tecnológica não têm
mostrado capacidade suficiente de equilibrar crescimento econômico com
sustentabilidade planetária. R. - O aquecimento global é um dos frutos deste processo?
E.L. - O aquecimento global continua gerando mais riscos e progredindo neste sentido.
As economias emergentes, caso da China e da Índia, e podemos até dizer do Brasil e
do México, estão presas neste mesmo modelo do paradigma econômico. A economia
está crescendo, mas consumindo recursos naturais limitados. A lógica é esgotar todos

os tipos de hidrocarbonetos, até os de camadas geológicas profundas do planeta. Esses
processos que estão em expansão vão gerando maior degradação entrópica [medida
do grau de desordem de um sistema] em toda a Terra. R. - Os grandes acordos
internacionais vão ser eficazes contra as mudanças climáticas? E.L. - Não é só uma
questão de consciência dos tomadores de decisão combater as mudanças climáticas.
Esse processo de resistência vem de baixo para cima. Todos os governantes, com
poucas exceções, talvez os do governo do Butão, estão inseridos na lógica da
globalização e do crescimento econômico. R. - Por isso a importância das questões
locais é grande? E.L. - É no nível local que as comunidades e os povos reclamam seus
direitos e constroem seus espaços vitais, suas produções, suas territorialidades como
uma condição fundamental aos seus modos de existência na terra. A racionalidade
moderna é absolutamente contra o ambiente.
Ela está montada não sobre as condições da natureza, mas sobre as condições de
exclusão da natureza. R. - Para o senhor, a questão econômica é o entrave ao
desenvolvimento sustentável? E.L. - É mesmo um tema muito sério, porque o motor
de transformação da biosfera é a economia.
Fala-se do antropoceno [tese que define uma nova era geológica onde o homem é
uma figura central nas transformações do planeta], mas somos seres humanos que
estão dentro dessa grande lógica do processo econômico. Essa racionalidade moderna
existe em função da economia. É um processo que vai numa expansão, transformando
todos os recursos muito limitados do planeta.
R. - As ideias econômicas defendidas pelo presidente americano Donald Trump não
vão a favor de uma visão mais local? E.L. - É outro nível de discussão. Quando ele diz
que vai sair dos processos de globalização, dos acordos de livre comércio e passa a
defender mais os direitos nacionais ele está dentro de uma outra lógica.
Pode parecer que é a mesma reclamação de quando identidades mais locais reclamam
seus direitos, caso do povo catalão, do povo basco, dos povos que vivem da terra,
mas claramente não é a mesma coisa. Trump e os Estados Unidos estão vendo
algumas consequências que eles acreditam terem sido negativas, como uma maior
liberalização econômica.
Essas ações, porém, estão dentro de uma mesma lógica do mercado. R. - Qual o
impacto da decisão do presidente Trump de deixar o acordo de Paris? Agrava ainda
mais a crise ambiental? E.L. - Há um peso negativo, mas, em referência às questões
ambientais, os Estados Unidos sempre estiveram mais afastados dessa solidariedade
internacional.
Sua decisão agora segue a tendência de os Estados Unidos manterem sua autonomia
dentro desses acordos internacionais. Não podemos deixar de acreditar que isso tem
um peso no agravamento da crise ambiental, mas também deve ser dito que, mesmo
que ele acreditasse na importância da questão climática, existe outro fato. Ainda que
todos os governantes quisessem baixar em 50% as emissões de gases de efeito estufa,
as perguntas são: mas com qual tecnologia?
Com qual lógica? Se estão todos inseridos na lógica do mercado, é este mercado que
vai realmente fixar a capacidade de redução. R. - Se a questão é a falta da
racionalidade ambiental, como implementá-la na prática? E.L. - É possível transformar
as práticas concretas dos povos que vivem da terra, nas florestas e zonas rurais, e
estão fazendo a reinvenção de modos de produção, conforme condições sustentáveis.
É o caso dos seringueiros aqui no Brasil e de muitas outras experiências de renovação
de práticas que permitem uma vida digna sem exploração dos recursos naturais além
dos seus limites. Isso está ocorrendo. Mas, ao mesmo tempo, os territórios estão

muitos dominados pelos interesses do capital mundial, que tentam se apropriar de
toda a superfície do planeta.
Crescem diligências para aquisição de empresas, segundo consultorias
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As diligências feitas por consultorias —etapa anterior a uma aquisição, em que é feita
uma auditoria técnica e contábil dos ativos— cresceram, segundo quatro das maiores
empresas do setor.
Elas representam um termômetro do que está para acontecer no mercado de fusões
e aquisições.
"Nos últimos três meses houve alta em relação ao ano passado e também ao começo
de 2017", diz Viktor Andrade, líder da área da EY. Os setores onde a demanda
aumentou foram saúde, agronegócios, educação e infraestrutura, afirma.
Na indústria, há diligências também, diz Paulo Funchal, da Grant Thornton.
"Há sondagens para a execução de obras de infraestrutura, como rodovias, e também
na área de energia renovável e na cadeia do setor."
Os investidores estratégicos (empresas que querem ampliar sua fatia de mercado) são
os que buscam mais as consultorias, diz Ronaldo Xavier, sócio da Deloitte.
"Aumentamos nossos projetos com esses clientes. Os ativos aqui estão baratos e o
Brasil é um país com grande potencial de consumo."
Uma pesquisa da PwC indica que as transações que se concretizam são cerca de
metade das "due dilligences" feitas para investigar a situação das empresas a serem
adquiridas, diz Alessandro Ribeiro, sócio da consultoria.
O que pode interferir nessa tendência é a instabilidade política. "Se forem aprovadas
as reformas, haverá uma grande aceleração. Se a incerteza se prolongar, a atividade
vai cair."
Executivos 'fora da curva' ganham até 144% a mais
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Eles receberam salários até 144% acima da média do segmento em que atuam,
pertencem a um grupo que faturou R$ 10 milhões no ano passado e são conhecidos
no meio em que circulam, no alto escalão das empresas, como "executivos fora da
curva".
Seus nomes, assim como os das companhias que comandam, são mantidos em sigilo
em acordos de confidencialidade que preveem multas tão altas quanto os contratos
que assinaram.
A remuneração desses executivos é negociada diretamente com os conselhos de
administração e incluem salários mensais de "três dígitos" (R$ 280 mil a R$ 300 mil),
bônus e incentivos de longo prazo -que podem abranger ações da companhia.
Cinco dos executivos do alto escalão que conseguiram ficar "acima da média" e se
destacar em 2016 comandam empresas de consumo, commodity, varejo, incorporação
e saúde (rede hospitalar).

A explicação para obter ganhos tão expressivos é que esses profissionais conseguiram
comandar processos de reestruturação nessas companhias, que não só as fizeram sair
do vermelho mas também crescer entre 20% e 30% mesmo com a retração da
economia. Como dizem alguns consultores, é a turma do "deixa comigo que eu
resolvo".
Além disso, são profissionais que executam projetos de curto prazo com alta
expectativa de retorno.

Salário que chega a R$ 300 mil é incrementado com bônus e incentivos de longo
prazo
Pesquisas e estudos de consultorias especializadas no alto escalão mostram que as
coisas não foram tão ruins para os que ficaram "dentro da média".
Dados da Page Executive, do grupo Michael Page, mostra que salários fixos de
presidentes de empresas brasileiras variaram de R$ 44 mil a R$ 105 mil. A
remuneração anual foi de R$ 916,5 mil a R$ 3,185 milhões, em média -incluindo a
parte fixa, bônus (de 4,5 a 9 salários fixos mensais) e metas ou incentivos de longo
prazo (de 3 a 8 salários fixos mensais).
As informações constam da pesquisa de remuneração de 2016-2017, com 1.015
executivos entrevistados, a partir de uma base de dados de 13 mil profissionais. Nas
multinacionais, esses números estão um degrau abaixo, mas não muito longe das
nacionais.
A demanda por executivos cresceu 15% no primeiro trimestre deste ano comparado
ao último de 2016, diz Fernando Andraus, diretor-executivo da Page-Executive. Áreas
como infraestrutura (com leilões de energia, novas concessões de rodovias e
aeroportos), saúde e economia digital são as que mais têm demandado esses
profissionais.
Quem são eles? "O perfil é de profissionais preparados para enfrentar um mercado
cada vez mais globalizado. Muitos fizeram especialização ou MBA fora do país, têm
fluência em inglês e numa terceira língua e profundo conhecimento em negociação
avançada, desenvolvimento de negócios e influência", diz Claudio Toyama, CEO da
Toyama&Co., empresa de consultoria de liderança, com sede em Washington e
atuação em Londres e São Paulo.
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Exposições diminuem para se adequar às necessidades de pequenos
negócios
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ze Carlos Barretta/Folhapress

Feira Beefexpo, evento do setor de carne bovina realizado em São Paulo
Um negócio começa pequeno, regional, e o empreendedor percebe que tem potencial
para alcançar novos clientes. Mas como dar esse passo?
Daniela Stasiak Bibas se fez essa pergunta quando, após mais de dez anos no mercado
de moda, decidiu apostar em uma confecção infantil, a Que te Encante. A comerciante
de Curitiba (PR) tinha produtos vendidos em cinco lojas de três Estados.

A empresária queria testar a aceitação da marca para ver o quanto poderia expandir
e decidiu investir em uma feira de pequeno porte. Isso aconteceu há dez anos, quando
participou pela primeira vez da Ópera, mostra voltada para o setor infantil.
"Saí de lá com 30 novos compradores. Poderia ter escolhido uma rede de
representantes, mas queria falar diretamente com o cliente, ter uma visão geral do
mercado", afirma a empresária, que hoje administra uma rede com mais de 190 lojas.
Ela já mexeu no portfólio graças à experiência proporcionada pelas feiras. "Aqui no
Sul, a gente faz uma coleção de inverno mais pesada. Para agradar também ao
comprador do Nordeste, passamos a investir em opções com tecidos leves", diz.
Segundo especialistas do setor, a opção foi acertada.
"A participação de um expositor de pequeno ou médio porte traz oportunidades que
vão além da apresentação a possíveis clientes. Ele pode conhecer outros expositores,
novos produtos e diferentes serviços, que permitem estabelecer parcerias e gerar
novos negócios", diz Lygia Pontes, professora do curso de férias da ESPM "A
Importância do Networking para o Sucesso Profissional".
A Ópera, por exemplo, começou quase informal, há 15 anos, em um hotel. Já chegou
a ter 220 expositores -na última edição, abrigou 125.
"A curadoria é muito importante. Você tem que mostrar o que há de melhor naquela
fatia do mercado. Um produtor bem estruturado, com produtos interessantes, pode
entrar mesmo sendo pequeno", diz Frederico de Cunto, diretor-executivo do evento.
As feiras pequenas e médias -com até 15 mil metros quadrados- são apontadas como
boa opção mesmo para produtores menores, sem muita verba de marketing. No
calendário 2017 da Ubrafe (União Brasileira dos Promotores de Feiras), representam
metade dos eventos realizados em São Paulo.
Na última edição da Ópera, Daniela gastou cerca de R$ 40 mil em um estande com 35
metros quadrados, viagem, decoração e pessoal.
Para quem está começando, o valor pode assustar. Mas feiras de pequeno e médio
portes como essas têm a vantagem de uma maior versatilidade de espaços, que cabem
em diferentes bolsos. A Ópera oferecia estandes de 4 a 160 metros quadrados -o preço
do aluguel do metro quadrado era de R$ 650.
Em São Paulo, aliás, foi ampliada a oferta de locais que abrigam feiras menores.
Pavilhões tradicionais têm "fatiado" suas áreas, e novos espaços têm surgido.
"As feiras grandes dão uma visão mais completa do mercado, mas você sofre com
excesso de informação. Em uma menor, com boa curadoria, a visão é focada nos
melhores players do mercado", avalia Gustavo Carrer, consultor do Sebrae-SP,
lembrando que os eventos hoje têm seus próprios aplicativos, que facilitam o
deslocamento.
O Pro Magno, que recebeu a Beefexpo (evento indoor da cadeia da carne bovina) na
semana passada, é um exemplo de novo espaço. Foi montado após uma pesquisa
mostrar aos investidores que o "mercado de eventos de pequeno e médio portes tinha
muito a crescer", conta Beni Piatetzky, diretor comercial e de marketing do pavilhão.
O espaço foi aberto em 2014 e, neste ano, tem previsão de 54% de ocupação.
"Antes, tudo acontecia em uma única feira. Mas o número de empresas daquele setor
aumenta, junta-se a um grupo que não cabe ali porque deseja atenção diferenciada e
cria um espaço dedicado só àquele segmento", analisa Armando Campos Mello,
presidente-executivo da Ubrafe.
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ESCOLHA
Qualquer produtor pode expor em uma feira pequena? Sim, mas precisa observar uma
série de fatores antes de escolher seu local de exposição.
A disponibilidade de verba para investir é uma delas -os preços de estandes e taxas
variam muito de uma para a outra, e é necessário levar em conta também despesas
com viagem, alimentação, decoração, material de divulgação, pessoal etc.
Além disso, o expositor precisa pesquisar quais produtores estarão no evento, qual é
o público visitante e de que forma eles podem contribuir para seu negócio. Conversar
com quem já participou é uma boa estratégia.
Outro item importante é ter uma equipe bem treinada para apresentar os produtos e
criar bons relacionamentos, além de estar preparado para atender à demanda. Se o
expositor não entregar o que conseguir vender dentro do prazo e com qualidade, pode
perder os clientes que acabou de ganhar.
"Muitas vezes, considerar apenas o possível resultado de vendas e o valor investido
pode fazer com que o expositor desanime e, assim, perca oportunidades de negócios
no futuro", pondera a professora Lygia Pontes.
EXPANSÃO
As feiras menores têm sido bom canal também para expansão de micronegócios
independentes.
Na Plana (Festival Internacional de Publicações de São Paulo), a inscrição para a última
edição, que ocorreu na Bienal, custou R$ 80 para Hannah Uesugi e Pedro Botton, da
Mini Editora. Eles conseguiram recuperar 20 vezes o investimento em vendas.
"Temos distribuição em poucos pontos, e uma feira é o melhor lugar para conhecer
outras editoras e colocar nossa produção para circular", afirma Botton. "Esse mercado

de editoras independentes se retroalimenta: as feiras existem porque há produção
independente e há produção independente porque existem as feiras."
Cresce procura das empresas por arbitragem
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Uma hidrelétrica com rachaduras na barragem, uma rodovia com o cronograma de
obras atrasado e um estádio com o orçamento estourado. Em comum, esses
empreendimentos enfrentam processo para descobrir a responsabilidade pelos
problemas detectados e que envolvem bilhões de reais reclamados. Para escapar da
morosidade da Justiça comum, eles foram submetidos a um procedimento arbitral –
espécie de tribunal privado, com árbitros escolhidos pelas empresas -, que tem
crescido desde o agravamento da crise econômica e política.
De 2013 para cá, o número de casos em arbitragem passou de 137 para 206. Desse
volume, 42% referem-se ao setor de construção civil e infraestrutura, segundo dados
da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (Camarb).
Comparado ao número de processos na Justiça, o volume de casos em arbitragem é
pequeno, mas os valores são exorbitantes. Só na Camarb, o montante das causas
soma cerca de R$ 3 bilhões. No Centro de Arbitragem e Mediação (CAM-CCBC), o valor
supera os R$ 13 bilhões.
Com a crise econômica e a Lava Jato, as disputas em torno dos contratos, seja entre
empresas privadas ou com o poder público, aumentaram. De um lado, há uma série
de empreiteiras com problemas de caixa e que têm transferido essa dificuldade para
os contratos, atrasando obras.
Do outro, há a questão do desequilíbrio contratual provocado pela recessão econômica,
que frustrou o planejamento das empresas em relação à demanda. Como tem sido
mais complicado fazer aditivos em contratos por causa dos escândalos de corrupção,
os casos vão parar nas câmaras arbitrais.
“Em geral, as arbitragens envolvem contratos de concessão e de investimentos que
têm o poder público à frente e agora também construtoras de obras industriais”, diz o
advogado Floriano de Azevedo Marques Neto, do escritório Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques. Mas as dificuldades são diversas. Envolvem de problemas nos
estudos de geologia a atrasos de cronogramas.
Brasil vai assumir Mercosul em busca de acordo com europeus
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Sacudido pela instabilidade política, o Brasil assumirá a presidência do Mercosul no fim
de julho, para um semestre que promete ser o mais importante em muitos anos, do
ponto de vista econômico. No período ocorrerão as negociações mais difíceis do acordo
com a União Europeia, cuja conclusão os dois lados gostariam de anunciar no fim do
ano. Outro ponto alto da coordenação brasileira deverá ser a assinatura de um acordo
de compras governamentais entre os sócios do bloco.
No entanto, a crise brasileira ameaça tirar foco e velocidade dos trabalhos. “Se eu
dissesse que não atrapalha, estaria mentindo”, diz o diretor de Desenvolvimento
Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi. “Toda
negociação precisa de um ambiente de confiança”. No próprio governo, admite-se que
a instabilidade “deixa tudo mais ou menos.”
O rumo, porém, será mantido independentemente dos desdobramentos que a crise
política possa ter. “Essa agenda econômica é imposição da sociedade brasileira e da

realidade do mundo”, diz um integrante do governo. “Não dá para imaginar que a
economia brasileira vá se fechar mais”.
Para o professor de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas, Oliver
Stuenkel, o governo continua ativo em suas propostas para a economia, apesar das
turbulências. “Os técnicos continuam trabalhando, mas sem um apoio político isso fica
limitado”.
Hoje, observou, não é possível afirmar se o chanceler será o mesmo na semana que
vem. Para ele, a capacidade de o presidente Michel Temer liderar o processo depende
da percepção dos parceiros sobre sua permanência ou não no cargo. Por outro lado,
ele acredita que a meta de fechar o acordo com os europeus no fim do ano continua
presente.
Relação bilateral entre Brasil e China é dinâmica, diz embaixador em Pequim
12/06/2017 – Fonte: Agência Brasil

Os investimentos das estatais chinesas no Brasil concentram-se na área de
infraestrutura, sobretudo no setor energético e transportesaFábio Rodrigues
Pozzebom/Agência Brasil
O embaixador brasileiro em Pequim, Marcos Caramuru, classifica de “dinâmica” a
relação bilateral entre Brasil e China e ressalta que o comércio e os investimentos
entre os dois países “estão em franca ascensão”.
“Nos quatro primeiros meses do ano, o superávit com a China foi responsável por mais
de 40% do nosso superávit comercial. Somos um dos poucos países que têm superávit
com a China. O comércio se beneficiou da maior propensão a comprar dos chineses e
do fato de os preços das commodities agrícolas e minerais terem aumentado muito”,
disse o diplomata.
Com seu mercado consumidor de mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China terá
demanda cada vez maior pelos produtos brasileiros, pois, na avaliação do embaixador,
está melhorando as condições de vida da população e aumentando a renda per capita.
A pauta exportadora do Brasil para o mercado chinês concentra-se em proteína animal,
grãos, minério de ferro, polpa e celulose.
“A China não é nosso concorrente, [o país] é nosso grande comprador”, afirmou
Caramuru.“No ano passado, o Brasil exportou 80% de todo o frango importado pela
China e foi de longe o maior exportador de carne bovina. Também exportou em torno
de 60% da soja importada pela China”.
Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Segundo o Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços brasileiro, o intercâmbio comercial entre os
dois países no ano passado foi de US$ 58,49 bilhões. As exportações do Brasil para a
China totalizaram US$ 35,13 bilhões com um superávit brasileiro de US$ 11,76
bilhões.

Investimentos
A região da América Latina e do Caribe é o segundo destino mais importante dos
investimentos chineses, somente superada pela Ásia, segundo o Ministério das
Relações Exteriores em Pequim. No Brasil, o país asiático investiu US$ 10 bilhões no
ano passado, e o estoque acumulado de investimentos alcançou US$ 30 bilhões, de
acordo com a chancelaria chinesa.
Os investimentos das estatais chinesas no Brasil concentram-se na área de
infraestrutura, sobretudo energia e transportes, e no setor agropecuário. O
embaixador brasileiro destaca a presença das empresas China Three Gorges e State
Grid Brazil Holding S.A. no setor energético. No ano passado, a China Three Gorges
assumiu a concessão das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná.
Já a State Grid é responsável pela construção de linhas de transmissão que levarão a
energia elétrica produzida na Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para a Região
Sudeste.
Para Caramuru, os projetos brasileiros de concessão em infraestrutura continuarão
atraindo as empresas chinesas. “Os chineses têm grande capacidade de participar de
licitações e serem vitoriosos por terem acesso a financiamento e uma expertise imensa
em infraestrutura”.
Joint ventures
O embaixador também destaca o amadurecimento nas relações com o
estabelecimento de joint ventures (associação de empresas) entre instituições
financeiras chinesas e brasileiras. Ele enumera casos recentes, como a Haitong, uma
casa de investimentos de Xangai, que ao comprar o Banco do Espírito Santo em
Portugal entrou no Brasil. O Banco do Espírito Santo tem atuação forte em São Paulo,
segundo o embaixador.
Caramuru também dá como exemplo a Fosum, fundo de investimentos de Xangai que
comprou a Rio Bravo, e o Bank of Communications que adquiriu o Banco da Bahia. “No
caso da Rio Bravo e do Banco da Bahia, eles [os chineses] compraram 80% do capital
e deixaram a gestão local”.
O diplomata lembra que antes as instituições financeiras chinesas se instalavam no
país trazendo pessoal e modelo de gestão e esse cenário começou a mudar ao
operaram em conjunto com administradores brasileiros. “Vejo a dinâmica das relações
muito viva. Isso é uma coisa importante. Reflete uma melhor compreensão dos
chineses sobre a nossa realidade. É um sinal de amadurecimento muito grande,”
completou.
Prazo longo para a recuperação judicial
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A recuperação judicial pode funcionar para o devedor, mas para quem tem dinheiro a
receber de empresas que entram no processo o resultado não é dos mais animadores:
o mais provável é que o credor vá receber menos da metade da dívida ao longo de
uma década. É o que mostra pesquisa feita pela PUC-SP e pela Associação Brasileira
de Jurimetria. Os resultados serão apresentados em seminário na terça-feira, na
universidade.
Nesta primeira fase, foram analisados cerca de 200 casos de recuperação judicial que
tramitam em duas varas da Justiça na cidade de São Paulo. Oito de cada dez empresas
que tiveram seus pedidos de recuperação aceitos pela Justiça e fizeram uma
assembleia geral com seus credores tiveram seu plano de pagamento das dívidas
aprovado por eles.

Isso inclui tanto os credores que têm prioridade legal para receber (dívidas trabalhistas
e tributárias) quanto os que não têm nenhuma garantia além do papel assinado pelo
devedor, como fornecedores de matéria-prima e de serviços.
Prazos. Na amostra verificada pelo estudo, as condições típicas aceitas por quem tem
a receber foram dez anos para a quitação do débito, com o primeiro ano de carência.
Mas não sem antes cortar pela metade o valor da dívida. Em muitos casos, o juro
cobrado ao longo desse período é zero ou muito baixo.
“A pesquisa mostrou que o credor, na maioria das vezes, vai receber só uma pequena
fração – e isso no melhor dos cenários”, resume um dos coordenadores do estudo,
Marcelo Guedes Nunes.
Para Nunes, os resultados da pesquisa sugerem que a legislação que regula as
recuperações judiciais precisa mudar. “Mas é preciso olhar os dados antes”, defende
ele, que é também presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, entidade que
promove a aplicação de métodos quantitativos, como a estatística, ao Direito.
Segundo Nunes, os resultados da pesquisa serão apresentados aos técnicos do
Ministério da Fazenda que preparam as propostas de mudanças.
Para o advogado Ivo Waisberg, professor de Direito Comercial na PUC-SP e também
coordenador da pesquisa, os dados deixam em evidência problemas no financiamento
das empresas em dificuldades.
“Mais da metade das empresas em recuperação judicial têm de vender algum ativo,
como forma de amortizar parte da dívida ou conseguir caixa para fazer capital de giro”,
afirma. “Isso até certo ponto é positivo, porque um ativo vendido continua gerando
empregos e atividade econômica. Por outro lado, demonstra que essas empresas não
têm acesso a crédito para conseguir desenvolver suas atividades e pagar os credores.”
Outro coordenador do estudo, Marcelo Sacramone, juiz e professor de Direito
Empresarial na PUC, apontou o mesmo problema.
“Muito se questiona se uma recuperação judicial funciona sem dinheiro novo. Se mais
da metade das empresas em recuperação precisam alienar um ou mais de seus ativos
para fazer caixa, isso indica que a empresa que não tem ativos dificilmente vai
conseguir se recuperar, porque não vai conseguir dinheiro no mercado. Se esse
dinheiro fosse fácil, as empresas não venderiam seus ativos para obter capital.”
Surpresas. Sacramone destacou que os dados trouxeram alguns resultados
inesperados. “Tínhamos alguma ideia do que ocorria nos processos de recuperação
judicial, mas o levantamento estatístico mostrou que nem sempre nossa percepção
era real.
Foi uma surpresa, por exemplo, constatar que a mediana do prazo de um plano de
recuperação judicial é de dez anos.
É um prazo grande para a recuperação de um crédito. Também não se sabia do
porcentual mediano de 50% de deságio. Outro ponto que surpreendeu é que não há
grande diferença no deságio para os credores sem garantia nenhuma e os credores
com garantias reais. Isso é muito curioso.”
Waisberg também ficou surpreso com alguns números. “O que ficou provado com essa
pesquisa é que, às vezes, a realidade surpreende até os especialistas.”

Prefeituras e empresas brigam por ‘novo’ ISS
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A alteração na cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre cartões, leasing e
planos de saúde abriu uma disputa entre as prefeituras, que têm no tributo sua
principal fonte de receitas, e as empresas dos setores atingidos.
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) diz que a mudança vai distribuir a
todas as cidades brasileiras R$ 6 bilhões que antes ficavam concentrados em menos
de 50 municípios. Já as companhias argumentam que a medida aumentará o custo
operacional e colocará em risco a prestação de serviços em pequenas localidades.
O embate cresceu com a decisão do Congresso de derrubar, no fim de maio, o veto
presidencial a essa mudança. Agora, esses setores terão de recolher o ISS no local de
prestação do serviço, e não mais na sede da companhia. Em vez de pagarem tributos
a um ou poucos municípios, terão de recolher os valores a milhares de prefeituras.
A votação que selou a mudança teve o aval do Palácio do Planalto, que com isso fez
um aceno aos prefeitos em momento de intensa crise política. Semanas antes, o
governo do presidente Michel Temer também lançou um parcelamento de dívidas
previdenciárias para Estados e municípios.
A CNM comemorou a decisão, que, segundo ela, acaba com “desvios” e “subterfúgios”
usados por alguns municípios para atraírem empresas desses setores, gerando uma
concentração entre poucas sedes.
“As empresas estavam tendo benefícios que não poderiam ter”, diz o presidente da
entidade, Paulo Ziulkoski.
Entre essas vantagens, diz, está a redução artificial das alíquotas por meio de
descontos na base de cálculo do tributo.
A lei prevê que a cobrança do ISS deve ser de 2% a 5%, mas algumas prefeituras
recolhiam, na prática, menos de 0,5%, uma vez que descontavam da base de cálculo
pagamentos de outros tributos, como PIS/Cofins. “Agora, quem cobrar menos ficará
sujeito a improbidade. Seguramente vai aumentar a arrecadação”, diz Ziulkoski,
apostando no fim da “guerra fiscal” entre municípios.
As empresas dizem que vão cumprir a lei, mas não perdem a oportunidade de criticar
a medida.
O principal impacto mencionado é a necessidade de passarem a ter milhares de
inscrições municipais para recolher o ISS às prefeituras. “Isso é quase um pesadelo
operacional”, diz o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão
de Crédito e Serviços (Abecs), Ricardo Vieira.
Outro ponto citado pelas companhias é que os benefícios às prefeituras não serão tão
grandes se comparados às complicações trazidas pela alteração. A Abecs estima que
o setor pague aproximadamente R$ 600 milhões ao ano, considerando a alíquota
máxima de 5%.
“Isso significa que mais de 3,8 mil municípios não terão renda superior a R$ 2 mil por
ano (com ISS sobre cartões). E essa é uma estimativa conservadora”, afirma Vieira.
A CNM estima arrecadação anual de R$ 2,87 bilhões com ISS sobre cartões de crédito
e débito.

Você sabe qual é seu sindicato? A maioria dos trabalhadores paga
contribuição e não tem ideia
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Brasil tem 16.531 sindicatos. Com 1.404 entidades sindicais, o Paraná
aparece em 4º lugar no ranking nacional

Foto: Jonathan Campos
Uma parte muito grande de trabalhadores sequer faz ideia de qual sindicato representa
sua categoria profissional e de que, uma vez por ano, é descontada uma contribuição
sindical obrigatória em seu holerite.
E dos que sabem, uma porcentagem pequena acompanha os atos do sindicato, procura
saber como os diretores gastam o dinheiro da contribuição e o que faz em prol da
categoria. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em abril, dos 102 milhões de
trabalhadores brasileiros, só 19% eram sindicalizados em 2015.

Zeneida não é associada, mas já buscou orientação do sindicato. Foto: Albari Rosa.
Enquanto existem trabalhadores que não ligam para o assunto, outros se “estapeiam”
para conseguir um cargo de diretor sindical e lá ficar por quantos mandatos
conseguirem. Por quê? Existem sindicatos que arrecadam cifras milionárias todos os
anos e seus diretores ganham gordos jetons (remuneração pelo trabalho sindical) e
benefícios.
Um exemplo é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Curitiba e Região –
Sindicom (mais conhecido como Sindicato dos Comerciários). Segundo o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), no ano passado, só da contribuição sindical obrigatória, o
Sindicom arrecadou R$ 4.188.899,98.
É o sindicato com uma das maiores bases de trabalhadores (65 mil pessoas), por isso
foi o que mais arrecadou no Paraná. Sem contar as contribuições espontâneas dadas
pelos associados, valor que não passa pela contabilidade do MTE. O Sindicom tem
quase 8 mil associados (12% da base da categoria).
O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) também é um dos maiores do
Estado, com cerca de 70 mil trabalhadores. Com uma base tão numerosa, embolsou

R$ 3.714.182,16 em 2016. Destes 70 mil trabalhadores, cerca de 23 mil são filiados
ao sindicato.
É obrigatório?
Por lei, todo trabalhador tem que ser representado por algum sindicato e tem que
recolher a contribuição sindical anual, valor que corresponde a um dia de trabalho,
descontado em folha todo mês de março. Mas nem todo trabalhador é obrigado a se
associar a este sindicato, ou seja, ser sindicalizado e pagar a mensalidade ou outras
taxas assistenciais exigidas para esta filiação, mesmo sendo representado por ele.
O trabalhador precisa apenas ser representado por um sindicato porque, na hora das
negociações salariais coletivas (válidas para toda a categoria) ou acordos coletivos
(válidas para grupos determinados de trabalhadores daquela categoria), são os
sindicatos que fazem este papel mediador e devem trabalhar para defender os direitos
daquela categoria profissional que representam.
Você conhece seu sindicato?

Foto: Antônio More
A cobradora Rosimere Pinheiro da Silva, 50 anos, sabe que é representada pelo
Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc).
Mesmo não sendo associada, utiliza o plano de saúde oferecido. Para consultas e
exames, paga um pouco mais caro que os associados. Ainda assim é mais em conta
que pagar particular. Mas ela nunca se interessou em saber o que é feito do dinheiro
arrecadado, nem quanto ganha um dirigente sindical.
O motorista Vilson dos Santos, 40, já foi filiado do Sindimoc e utilizou bastante o plano
de saúde e a sede campestre nesta época. “Eu não faço ideia quanto ganha um diretor.
Sei que antigos diretores faziam falcatrua. Mas o atual presidente parece que está indo
bem”, diz. Já o motorista Marcos Fortino, 42, está mais “por dentro” da função dos
sindicatos. “Sem ele não tem negociação salarial. Só acho que deveriam existir menos
sindicatos, deveria ser um, unificado no Brasil todo”, analisa.

Rosimere também não é filiada, mas utiliza o plano de saúde. Foto: Albari Rosa.
Desinteresse e insatisfação
A vendedora Zeneida Abdo, 58 anos, trabalha em uma loja de roupas no Centro de
Curitiba. Ela sabe que sua categoria de trabalho pertence ao Sindicato dos
Comerciários (Sindicom), pois já precisou ir lá fazer uma rescisão de contrato, da loja
que trabalhava antes. Mesmo não sendo associada, já buscou orientação do serviço
jurídico do Sindicom e achou o atendimento ótimo. Mas nunca buscou saber pra que

serve a contribuição obrigatória que ela paga anualmente, ou quais outros serviços o
sindicato disponibiliza.
Já uma categoria que anda insatisfeita com seu sindicato é a dos taxistas. “Nunca fui
saber o que eles fazem com o nosso dinheiro (cada taxista paga anualmente R$ 5,70
ou R$ 106,41 de contribuição, conforme a “regra” que o taxista escolhe). Mas não vejo
eles (o Sinditáxi) fazerem nada. Se fosse um sindicato de mais ação, mais presente,
acho que a categoria apoiaria melhor, se associaria”, analisa Rodrigo dos Anjos, 34
anos, que trabalha há um ano como taxista.
“Dizem que tem jurídico, que tem isso e aquilo. Mas eu nunca vi. Tudo tem que pagar
naquele sindicato. Qualquer certidão que vamos pedir lá tem que pagar. Só associado
que não paga nada”, reclama o taxista Paulo Roberto Silva, 37 anos. Ele diz que, para
quem quer se associar, tem que pagar R$ 25 por mês.

Poucos recursos, poucos serviços
Abimael Mardegan, presidente do Sinditáxi, rebate o que os taxistas chamam de
“inatividade”. Ele mostra que a arrecadação da entidade é pequena e, com o que
possuem em caixa, não é possível fazer tudo o que gostariam pela categoria. “Os
motoristas são autônomos. Participam do sindicato se quiserem.
Eles não querem se ‘doar’, mas querem receber benefícios. É preciso que o trabalhador
se filie, para tornar seu sindicato mais forte e atuante”, diz Abimael. A categoria tem
uma base com cerca de 4.300 trabalhadores (eram quase 5.800 antes do Uber), mas
nem todos pagam sequer os R$ 5,70 anuais obrigatórios. Desta base, no máximo 50
são filiados ao Sinditáxi (e pagam mensalidade de R$ 25 por mês).
Em vez de pagar os R$ 106,41 anuais, conforme normativa do Conselho Nacional do
Trabalho, muitos taxistas preferem seguir uma outra normativa relativa a
trabalhadores autônomos, que determina o valor de R$ 5,70. Neste valor menor, ao
invés de “lucrar”, o sindicato chega a desembolsar R$ 0,80 por contribuição, para
bancar despesas com boleto bancário e os 40% que vão para outras entidades
sindicais e Ministério do Trabalho, conforme prevê a lei.
Cresceram os sindicalizados
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, mostrou que o
número de pessoas ocupadas no País caiu 3,8% de 2014 para 2015. No entanto, neste
mesmo período, o número de sindicalizados cresceu 11,4%. A pesquisa é realizada
desde 2004 e mostra que, no ano retrasado, o número de sindicalizados atingiu seu
ápice na série histórica: 18,4 milhões de pessoas. Isso representa um total de 19,5%
dos trabalhadores no País. Em 2014, este percentual era de 16,9%.
A região Sul é a que tem o segundo maior índice percentual de sindicalizados, segundo
a quantidade de trabalhadores. Só perde para a região Nordeste, onde 21,9% (5,7
milhões) dos 26,1 milhões de trabalhadores são sindicalizados. Na região Sudeste,
onde está a maior quantidade absoluta de trabalhadores (44,5 milhões), o índice de
sindicalização é de 17,9%.

Leia amanhã
A reforma trabalhista, em trâmite no Congresso Nacional, pode acabar com a
contribuição sindical obrigatória. Entenda como é repartido o dinheiro da contribuição
sindical, quais são os outros meios de sustentação financeira das entidades sindicais,
opiniões contra e a favor do fim da taxa e quais são os direitos do trabalhador em
relação aos sindicatos que os representam.
Artigo: O verdadeiro viés da reforma trabalhista
12/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Não se trata apenas de reformular a legislação trabalhista. Trata-se de privilegiar
aqueles que atuam de boa fé, não tentando todo o tempo cercar aqueles de má-fé

No Brasil, pagamos mais juros no cartão de crédito ou no cheque especial para cobrir
o rombo daqueles que não pagam. Podemos ser proibidos de fazer alguma coisa por
causa de alguns que realmente causam o problema. Não é raro ver as pessoas de bem
pagando pelos atos cometidos por poucos mal intencionados.
Neste sentido, nosso país tem (loucamente) 2,5 novas leis tributárias por hora.
Qualquer código tem a espessura de uma Bíblia. Temos em vigor mais de 5 milhões
de normas: leis, artigos, incisos, alíneas, resoluções, portarias, medidas provisórias...
É um Estado que cria dificuldades para vender facilidades e, assim, fomentar tudo o
que não se espera para uma nação. Um Estado que tudo tenta regulamentar, como se
o império da lei resolvesse todos os problemas. Resolvesse? Não vivenciaríamos
metade das notícias que lemos neste jornal!
O arcabouço normativo brasileiro é responsável, atualmente, pelo superlativo número
de 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil, porque ele incentiva o conflito.
Na lei atual, tudo é tratado com dualismos, tudo é previsto para regulamentar o
conflito, e não para preveni-lo.
Chega a ser curioso. O sistema legal trabalhista o tempo todo fomenta o conflito, mas,
ao abrir a audiência, o juiz é obrigado por lei a propor a conciliação, o acordo. Ou seja,
a lei do trabalho atual é inerte em promover os entendimentos e a conciliação durante
o contrato de trabalho e, depois, procura fazer isso quando já existe um processo para
solução do conflito.
A reforma trabalhista observou os pilares da liberdade, segurança jurídica e
simplificação para o futuro das relações de trabalho
Um simples exemplo: pela lei vigente, ou a empresa “manda embora” (o que
chamamos de “dispensa” com ou sem justa causa) ou o trabalhador entrega sua
demissão. No caso de ser dispensado, a empresa paga tudo. No caso de o funcionário

entregar a demissão, ela não paga nada. É nessa roleta-russa de tudo ou nada que
vive o Direito do Trabalho atual.
Neste sentido, a reforma trabalhista vai muito além. Porque muito mais que alterar a
lei, dando um oxigênio novo para uma norma consolidada na década de 40, o texto
do projeto altera a cultura, o modo de pensar, e, por isso, representa uma revolução,
um choque cultural e de gestão a partir de uma nova norma.
Quando tive a honra de auxiliar na escrita de alguns textos, já em novembro no ano
passado, convidado pela Casa Civil, em Brasília, e depois tive a experiência ímpar de
integrar a equipe do deputado Rogério Marinho, na Comissão de Redação Final do
Projeto da Nova Lei Trabalhista, discutimos logo no início como faríamos a redação.
Poderíamos escrever uma nova lei, em termos de técnica legislativa, tentando cercar
a má-fé, regulamentar tudo nos mínimos detalhes, para coibir brechas e impedir que
os “espertinhos” burlassem a nova lei, como sempre se fez no Brasil.
Mas optamos por um outro viés: escrever uma lei para as pessoas de boa fé. Escrever
as novas oportunidades, as formas possíveis de contratação criadas, olhar a relação
empresa e empregado com olhos de boa fé, ao contrário dos espasmos das leis atuais.
A reforma trabalhista observou os pilares da liberdade, segurança jurídica e
simplificação para o futuro das relações de trabalho. Mas vai muito adiante, quando
seu texto é uma homenagem àqueles que atuam de boa fé, não tentando todo o tempo
cercar aqueles de má-fé.
Da CLT de 1940, 209 artigos, incisos e alíneas (dos mais de 750) são modernizados.
Mas, se tivéssemos de escrever a lei para prever todos os casos possíveis de má-fé,
posso assegurar que seriam mais de 2 mil artigos e mesmo assim não conseguiríamos
prever toda a sorte de irregularidades que o mal intencionado pode criar, num espectro
altamente criativo daquele que é o engenheiro da maldade.
Para isso existem o Poder Judiciário e os poderes do juiz: para punir com rigor, de
forma imparcial, aquele que promover a má-fé nas relações de vida e também no
processo. Além disso, a lei deve prestigiar aquele que procura cumprir e exigir o
cumprimento da lei como cidadão, e não aquele que engendra atos de má-fé.
Um exemplo que a nova lei dá ao desestímulo de conflitos durante o transcorrer do
contrato de trabalho é a nova possibilidade do “distrato”, que nada mais é que um
acordo entre as partes para o encerramento do contrato de trabalho.
Aliás, isso já é feito hoje às margens da lei atual: é o que se chama de “fazer acordo
para sair”, em que se devolve a multa dos 40% do saldo do FGTS, quando se simula
uma dispensa sem justa causa, e o trabalhador indevidamente saca o fundo e as
parcelas de seguro-desemprego.
Até casamento pode terminar por acordo entre as partes. E, como diz o ministro Almir
Pazzianotto, o trabalhador pode casar, ter filhos, dirigir carro, moto, caminhão, pilotar
avião e saltar com para-quedas. Mas assinar um contrato de trabalho? Minha nossa,
que perigo!
Tratamos do que chamamos de “neohipossuficiencia”, quando o Estado deve promover
a proteção em graus diferentes a cada trabalhador, de acordo com a necessidade de
cada um. Significa dizer que o grau de proteção devido a um médico ou advogado é
diferente daquele que deve ser oferecido a um meio-oficial de pedreiro às margens do
Rio Araguaia.
E aqui a grande certeza de que as convenções coletivas são mais adequadas que a lei.
O acesso à Justiça, às mídias, informação, educação, grau cultural e econômico devem
ser levados em consideração para o grau de proteção devido a cada um. A CLT é
desequilibrada quando trata desiguais de forma igual, ou seja, trata a padaria de

Londrina ou Pato Branco da mesma forma como trata o maior banco do país. Isso
também fomenta o conflito.
O distrato, a nova figura criada pela lei para evitar o conflito, prevê que o colaborador
e o empregador possam convergir em acordo para encerrar um contrato de trabalho.
Nesta hipótese, todas as verbas salariais serão devidas (saldo de dias trabalhados,
férias com 1/3, 13.º salário proporcional...). Mas o pagamento da multa do FGTS será
devido pela metade, o funcionário poderá sacar 80% do saldo do FGTS (já que se trata
de um acordo para encerrar o contrato) e não poderá sacar o seguro-desemprego,
para desestimular a rotatividade.
Além dessa novidade, a comissão de trabalhadores representantes dos empregados
(com a mesma garantia de emprego dos membros da Cipa) nas empresas para fazer
entendimentos no dia a dia com os patrões (para empresas com mais de 200
empregados) e a possibilidade de homologar acordos extrajudiciais na Justiça são
outras formas de regular a boa fé e prevenir os conflitos, em vez de estimulá-los.
Como se vê, não se trata apenas de reformular a legislação trabalhista. Fratura-se um
sistema saturado e em descompasso com o espírito do tempo e atinge-se o âmago
cultural não só em relação ao capital e ao trabalho, mas na forma de produzir leis, de
gerar novas oportunidades e também novas responsabilidades, mostrando ao Brasil
que mudar é possível.
Passamos da hora de prestigiar quem atua de boa fé e de buscar o equilíbrio. Este é o
verdadeiro viés da reforma trabalhista. E o Judiciário estará como poder constituído
para coibir energicamente aqueles que atuarem em má-fé, de modo imparcial, seja de
que lado for, ao nosso sentir.
Há de concluir-se com a voz quase presente de Elis: “A esperança dança / na corda
bamba de sombrinha / e em cada passo dessa linha / pode se machucar / Azar / A
esperança equilibrista / sabe que o show de todo artista / tem que continuar!”
(Marlos Augusto Melek é juiz do Trabalho há 12 anos e membro da Comissão de
Redação Final da Reforma Trabalhista na Câmara Federal).
A reforma trabalhista mexe em muita coisa, mas não nos seus direitos
12/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O governo federal tem usado um mantra que parece coisa da oposição para
convencer os parlamentares a votarem a favor da reforma trabalhista:
“nenhum direito a menos”. O texto, que está em vias de ser aprovado no
Senado, muda muita coisa, mas não retira, em regra, direitos dos
trabalhadores

Certamente você já ouviu o bordão “nenhum direito a menos” por aí. O mantra ganhou
força nos protestos daqueles que são contrários às reformas trabalhista e da
Previdência e em vários setores mais ligados à esquerda. Ironicamente, esse mote
também está servindo para o governo federal convencer os parlamentares a manter

a reforma trabalhista em tramitação. E a votarem a favor, de preferência, para horror
daqueles que argumentam que a mudança seria como queimar a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
Em geral, o texto que está em vias de ser aprovado no Senado não retira direitos –
muito menos destrói a legislação da década de 1940. De todas as mudanças propostas,
é possível afirmar que há dois direitos revistos no texto: as horas in itinere e o
intervalo obrigatório de 15 minutos para mulheres antes do início da hora extra. Ainda
assim, existem argumentos coerentes para justificar essas alterações. De resto, a nova
lei promove uma mudança na lógica da relação trabalhista.
“Essencialmente, o texto por si só não retira os direitos trabalhistas. O que ele faz é
flexibilizar, permitir a negociação. A começar com o intervalo do almoço, que é de uma
hora, mas pode virar 30 minutos”, lembra Elton Duarte Batalha, professor de direito
do trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para ele, a versão da oposição
é falsa, mas o governo também força a mão para afirmar que não há retirada de
direitos – há, mas são irrelevantes.
“A reforma não diz ‘olha, isso aqui não é mais devido’ ou ‘se trabalhar mais do que a
jornada não vai poder tirar férias’. Quando se afirma que não há retirada dos direitos
é por isso. Mas há mudança no eixo de proteção e se procura dar mais ênfase nas
negociações”, afirma o advogado especialista em relações do trabalho Fabiano
Zavanella, sócio do Rocha, Calderon e Advogados Associados.
Para ele, essa mudança de eixo é o principal ponto de ruptura. Desde 1943, quando
passou a vigorar, até agora, a CLT passou por várias modificações, mas sempre se
pautou pelo princípio de proteção: o empregado é hipossuficiente. A partir da reforma,
a negociação ganha mais peso e as convenções coletivas, aquelas negociadas pelos
sindicatos dos trabalhadores, podem até valer mais do que a lei.
Esse direito saiu. Mas era direito mesmo?
Entre todas as mudanças propostas pela reforma trabalhista, dois direitos foram
revistos – horas in itinere e intervalo obrigatório para mulheres antes da hora extra.
Mas a reflexão que fica é o quanto a retirada desses direitos irá, de fato, prejudicar o
trabalhador.
A mudança mais fácil de ser criticada é a das horas in itinere. Hoje, quando o
empregador fornece o transporte para o trabalhador, nos casos de locais de difícil
acesso, o tempo que ele gasta no deslocamento de casa até a empresa é incorporado
à jornada de trabalho. Ou seja: pode gerar mais horas extras. “Com a reforma, ele
acaba por uma questão de lógica: o empregador tem um custo por um serviço que
deveria ser fornecido pelo poder público. A meu ver, é um direito retirado justamente”,
defende Batalha.
E ainda há outros argumentos favoráveis à mudança. Um deles está no parecer do
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que relatou a reforma trabalhista na Câmara.
“Essa medida, inclusive, mostrou-se prejudicial ao empregado ao longo do tempo, pois
fez com que os empregadores suprimissem esse benefício [fornecimento de
transporte] aos seus empregados”, diz o texto.
Para Zavanella, muitas empresas sequer ofereciam oportunidades de empregos, caso
precisassem ser as responsáveis pelo transporte dos funcionários para evitar possíveis
condenações. “É um direito que surge a partir do momento que o transporte é
oferecido pela empresa. Se ela não oferece, não é um direito”, argumenta.
A outra situação só influencia as mulheres e é alvo de discordância entre a Câmara e
o Senado. Pela CLT, elas são obrigadas a fazer um intervalo de 15 minutos antes de
começar a hora extra. E não há justificativa sobre a razão de isso só valer para elas –
e não para todos os trabalhadores. Os deputados aprovaram a retirada da distinção

da CLT. Já os senadores sugerem que o presidente Michel Temer (PMDB) vete essa
modificação.
“Isso [intervalo] não é observado, a maioria das pessoas nem sabe que isso existe”,
pontua Zavanella. O advogado lembra que o tema já foi discutido até para estender o
benefício aos demais trabalhadores – e que geralmente o argumento usado é a
fisiologia mais lenta da mulher. O professor Batalha concorda e lembra que a
jurisprudência tende a considerar que se o intervalo é necessário, deve ser concedido
tanto para mulheres quanto para homens.
O trabalhador que já está prestes a fazer hora extra não quer mais um motivo para
sair ainda mais tarde do trabalho, principalmente quando é obrigado a fazer esse
intervalo forçado. Essa mudança parece caminhar no mesmo sentido da eliminação de
um artigo da CLT, que dizia que a mulher só poderia ajuizar uma ação na Justiça do
Trabalho com autorização do marido. Isso já havia virado letra morta – e não há
necessidade alguma de manter um dispositivo assim na lei.
Sindicato, mostra a tua cara
A ideia de fazer o negociado prevalecer sobre o legislado, como apregoa a reforma em
curso, não é nova. É o que lembra o advogado Hélio Gomes Coelho Júnior, professor
de direito do trabalho da PUC-PR. “Nos tempos de FHC, a Câmara dos Deputados já
havia aprovado tal regra. Mas, como assumiu em seguida o Lula, e o projeto estava
no Senado, houve a sua retirada”, relembra. Para ele, a proposta de permitir que
empresas e sindicatos possam dispor sobre muitos temas do dia-a-dia da vida de
patrão e empregado pode trazer bons avanços.
E, da forma como está sendo conduzida, a mudança vai promover mais segurança
jurídica. Batalha lembra que ao assinar uma convenção coletiva em que haja um
acordo para reduzir o intervalo de almoço, haverá mais segurança de que o novo
combinado será cumprido e não questionado posteriormente. “Não é um acordo feito
entre empregador – mais forte – e empregado – mais fraco. É um acordo entre dois
entes coletivos- empregador e sindicato”, ressalta.
Outro aspecto é dar mais autonomia às categorias. “Cada um vai participar das
decisões que vão influenciar a própria vida, ao invés de o Estado determinar quais são
as melhores condições de trabalho para cada um. As condições mínimas não são
alteradas”, pontua.
A grande sacada da reforma é impor que aos sindicatos que mostrem a sua cara,
argumenta Zavanella. “Ao colocar o fim da contribuição sindical obrigatória, a reforma
tira uma das amarras do apoio estatal. Ora, se você nada faz e vive só disso, você vai
desaparecer. O sindicato terá de trabalhar para forçar que os trabalhadores se
associem e contribuam”, analisa.
Para Zavanella, é preciso ficar atento para as matérias em que há mais autonomia ao
empregado, como o banco de horas individual e o distrato de trabalho. “Para algumas
camadas de empregados, talvez isso funcione melhor, porque eles têm mais clareza,
grau de conhecimento e posição no mercado de trabalho. Mas não sei se isso atingirá
a grande camada de trabalhadores, porque o mercado é muito grande.
Individualmente, o empregado é frágil e para negociar sozinho é mais complicado”,
pondera.
Reforma necessária. Mas há problemas
A reforma trabalhista se justifica ao atualizar uma lei antiga e vasta, trazendo pontos
que cobrem a modernização das relações trabalhistas, como os novos tipos de jornada.
Mas ela tem suas falhas e ainda vem sendo discutida em meio a uma grande crise
política.

“Na verdade, essa reforma é boa, não é perfeita, ela tem vários problemas”, pondera
Batalha. Para ele, um dos graves problemas é o dano extrapatrimonial – aquele que
não é só material, mas também moral ou estético, por exemplo. Nessa reforma, há
um teto para esse valor, baseado no último salário contratual da vítima.
O teto para a ofensa gravíssima é de 50 vezes o salário da vítima e aí pode haver uma
distorção. Se um gerente e uma faxineira da mesma empresa sofrerem uma injúria,
ela receberia um valor muito inferior de indenização. “Justamente a pessoa que é
menos empregável, que tem menos oportunidade, receberia uma indenização menor.
Isso é um problema ético”, argumenta.
Veja as Obrigações Trabalhistas a Serem Extintas com o eSocial
12/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Atualmente as informações geradas pelos Departamentos Pessoais das
empresas são transmitidas a diversos órgãos diferentes, como a Caixa
Econômica Federal (CEF), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , o
Ministério da Previdência (MPS), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Para atender a demanda destes órgãos por informações dos empregados e seus
eventos, existem hoje diversas obrigações acessórias trabalhistas e previdenciárias.
Muitas dessas obrigações solicitam dados em duplicidade mas em momentos e de
formas diferentes. Um exemplo são as informações enviadas através do CAGED e
da RAIS.
Com a implementação do eSocial a transmissão das informações será feita de forma
única e centralizada. Haverá apenas uma base de dados que ficará a disposição para
todos os órgãos envolvidos. Além disso a comunicação será feita exclusivamente em
ambiente digital, eliminando a necessidade de papel e impressões.
Sendo assim diversas obrigações acessórias serão extintas conforme o eSocial for
implementado na sua empresa. Confira:
– Livro de registro de empregado
A necessidade de registro dos trabalhadores conforme art. 41 da CLT será suprida por
meio eletrônico.
– Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
O aplicativo para preenchimento do formulário da CAT, será substituído pelo evento S2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho dentro do próprio eSocial.
– Perfil profissiográfico previdenciário (PPP)
Será integrado ao eSocial, padronizando as informações. Vários eventos relativos a
segurança e saúde do trabalhador irão compor/formar as informações do Perfil do
Trabalhador.
– Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização (Manad – Manual Normativo
de Arquivos Digitais)
Já estão em desuso desde a implementação inicial do Projeto Sped, e agora alcançarão
as informações relativas aos empregados.
– Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
A Guia de Recolhimento do FGTS será gerada dentro do eSocial com o envio do evento
S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos.
– Informações à Previdência Social (GFIP)
Todas as informações que antes eram enviadas através da GFIP/SEFIP como os dados
da empresa, dos trabalhadores, fatos geradores de contribuições previdenciárias,
remunerações, valores devidos ao INSS e FGTS serão substituídos integralmente pelos
diversos eventos constantes no eSocial.

– Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
Todos os vínculos laborais do empregador deverão estar cadastrados e informados no
ambiente do eSocial, não havendo mais necessidade de envio anual destas
informações.
No início da implantação do eSocial o empregador deverá enviar o Evento S-2100 –
Cadastramento Inicial do Vínculo, com todos os vínculos ativos e seus dados cadastrais
atualizados. Depois cada novo vínculo firmado será informado através do Registro de
Eventos Trabalhistas – RET.
– Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
De forma semelhante ao exposto na RAIS as informações entregues através do CAGED
serão substituídas pelo Evento S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo na ocasião
da implantação do eSocial e posteriormente através do Registro de Eventos
Trabalhistas – RET.
– Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
As retenções na fonte sobre rendimentos serão informados no evento S-1210 –
Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Porém a responsabilidade de efetuar os
cálculos permanece sendo da fonte pagadora (empregador).
Vale lembrar que a obrigatoriedade do eSocial começará dia 1º janeiro de 2018 para
grandes empresas e para as demais dia 1º julho de 2018, inclusive empresas
do Simples Nacional.
Nota: A extinção das obrigações acessórias citadas não será automática assim que o
eSocial estiver implementado. Cabe a cada órgão competente dispor de atos
normativos tornando oficial a necessidade de não mais entregar tais declarações.
Novo Parcelamento Admite Utilização de Prejuízos Fiscais
12/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Através da Medida Provisória 783/2017 foi instituída nova modalidade de
parcelamento de débitos tributários, o PERT – Programa Especial de
Regularização Tributária.
Na liquidação dos débitos, mantendo-se as reduções de juros e multas, poderão ser
utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados
até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016.
Os prejuízos podem ser próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo
débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de
empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa,
em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta
condição até a data da opção pela quitação.
O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
será determinado por meio da aplicação das seguintes alíquotas:
I – 25% sobre o montante do prejuízo fiscal;
II – 20% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de
seguros privados, das pessoas jurídicas de capitalização e das pessoas jurídicas
referidas nos incisos I a VII e no inciso X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar
105/2001;
III – 17%, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1º do art. 1º
da Lei Complementar 105/2001 (cooperativas de crédito); e
IV – 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas
jurídicas.

Pequenos negócios parcelaram mais de R$ 20 bilhões de dívidas tributárias
12/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Mais de 342 mil empresas optantes pelo Simples Nacional regularizaram seus
débitos tributários com a Receita Federal e parcelaram cerca de R$ 20 bilhões
aos cofres da União. O resultado da parceria entre a Receita e o Sebrae, que
culminou no Mutirão da Regularização, permitiu que as micro e pequenas
empresas permanecessem no regime especial.
O balanço foi divulgado após reunião entre o Presidente do Sebrae, Guilherme Afif
Domingos, e o Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. A avaliação de ambos é
que as ações conjuntas renderam excelentes resultados.
“A Receita Federal implantou sistema eletrônico para o parcelamento de débitos do
Simples Nacional, permitindo facilidade aos micro e pequenos empresários no ato de
negociação de suas dívidas”, destacou Jorge Rachid.
Rachid ressaltou ainda a importância de os optantes pelo Simples manterem
regularidade no pagamento dos débitos correntes. “O Simples Nacional traz grandes
benefícios aos micro e pequenos empresários e somente a regularidade tributária
garante a manutenção dos benefícios deste regime simplificado de apuração e
recolhimento de tributos”, lembrou.
A Lei complementar nº 155/2016, permitiu o parcelamento especial de 120 meses de
dívidas tributárias existentes até maio de 2016 para empresas que faturam até R$ 3,6
milhões ao ano. Antes, a regularização poderia ocorrer apenas com o pagamento à
vista ou com o parcelamento em até 60 meses.
Em setembro de 2016, a Receita emitiu intimações para 587 mil empresas
comunicando sobre a necessidade de regularização de débitos no valor de R$ 21,3
bilhões. Após o Mutirão da Regularização, lançado em dezembro de 2016 e encerrado
em março de 2017, 96% do total notificado foi regularizado pelos devedores.
“O pequeno empresário é bom pagador. Ele não gosta de ter débitos. Quando criamos
mecanismos que facilitam e desoneram a vida dele, ele adere”, comenta o presidente
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Afif diz que essa alta adesão é mais uma prova de que medidas que beneficiam as
micro e pequenas empresas geram retorno para o Governo, e principalmente, para a
economia, pois as empresas desse porte são responsáveis por mais de 27% do PIB e
por 54% da massa salarial.
Brasil registra aumento de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos
12/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro

Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma
indiscriminada. Seja nos semáforos, nos lixões, em feiras, restaurantes, no campo,
em indústrias ou dentro de casa, os direitos à infância e à educação são negados para
quase três milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O mapeamento da situação do trabalho infantil mostra que o número de trabalhadores
precoces corresponde a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos no Brasil. A taxa
de crianças economicamente ativas é 20% menor do que o registrado em anos
anteriores, mas especialistas alertam que é possível que haja uma interrupção na
tendência de queda.
Desde 2013, o país vem registrando aumento dos casos de trabalho infantil entre
crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, quase 80 mil
crianças nessa faixa etária estavam trabalhando e, nas próximas pesquisas, quando
elas estiverem mais velhas, podem promover o aumento do número de adolescentes
que trabalham. Cerca de 60% delas vivem na área rural das regiões Norte e Nordeste.
Representantes da rede de proteção à infância afirmam que o dado é preocupante e
deve ser destacado nas campanhas realizadas para marcar o Dia Internacional contra
o Trabalho Infantil, celebrado hoje (12) em todo o mundo. A data foi instituída há 15
anos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para promover ações em todo
o mundo e mobilizar diferentes atores no combate ao trabalho infantil.
“É inaceitável que crianças de 5 a 9 anos estejam trabalhando. A expressiva maioria
delas trabalha com as próprias famílias no cultivo de hortaliças, cultivo de milho,
criação de aves e pecuária. São recortes que conhecidos e analisados obrigatoriamente
devem subsidiar decisões políticas ou implementação de ações e programas que deem
uma resposta a essa grave situação.”, disse Isa Oliveira, socióloga e secretáriaexecutiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fnpeti),
um dos organizadores da campanha no Brasil.
Para o Fórum Nacional, outro ponto que deve ser lembrado durante a campanha é o
não cumprimento pelo Brasil da meta firmada junto à Organização Internacional do
Trabalho de eliminar todas as piores formas de trabalho infantil até 2016.
Entre as formas mais graves descritas na Convenção Internacional 182, da qual o
Brasil é signatário, estão a escravidão, o tráfico de entorpecentes, o trabalho
doméstico e o crime de exploração sexual, que, no caso dos dois últimos, vitimam
principalmente meninas negras.
“A nossa proposta nesse 12 de junho é questionar o governo sobre o não cumprimento
da meta e que essa avaliação do não cumprimento nos dê subsídios para uma tomada
de decisão no sentido de reafirmar o compromisso pela prevenção e eliminação do
trabalho infantil. O Brasil tem esse compromisso. A proibição do trabalho infantil está
na legislação brasileira, em particular na Constituição Federal, disse declarou Isa
Oliveira.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a meta de erradicação das piores
formas foi reagendada para 2020 e a de todas as formas de trabalho infantil para
2025, em acordo firmado com a comunidade internacional na OIT, no âmbito dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ministério ressalta ainda que realizou,
de 2006 a 2015, quase 47 mil ações de fiscalização que resultaram na retirada de
63.846 crianças e adolescentes do trabalho e na redução apontada pelo IBGE em 2015.
Legislação
A legislação internacional define o trabalho infantil como aquele em que as crianças
ou adolescentes são obrigadas a efetuar qualquer tipo de atividade econômica,
regular, remunerada ou não, que afete seu bem-estar e o desenvolvimento físico,
psíquico, moral e social.
Segundo a Constituição Federal, é proibido para menores de 16 anos a execução de
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. No caso das
atividades de aprendizagem, o trabalho não pode ser noturno, perigoso ou insalubre,

mesmo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. As atividades de aprendizagem
também não devem prejudicar a frequência nem o rendimento escolar do adolescente.
A proibição é reforçada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que restringe a
possibilidade de trabalho a menores de 16 anos apenas a casos autorizados pela
Justiça e estabelece os critérios para a contratação de aprendizes. O direito à
profissionalização e proteção no trabalho para os aprendizes também está disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA )
Riscos
As crianças que trabalham de forma irregular têm o mundo de aprendizado, sonhos,
brincadeiras e proteção substituído por uma rotina de responsabilidade, exposição a
perigos e risco de traumas.
Segundo a OIT, em todo o mundo cerca de 168 milhões de crianças são obrigadas a
trabalhar, sendo que 85 milhões delas estão envolvidas em trabalhos considerados
perigosos.
No Brasil, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde
do Trabalhador do Ministério da Saúde, desde 2007 quase 40 mil crianças e
adolescentes sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Mais de 50%
das ocorrências foram graves, o que inclui amputação de mãos e braços e até mortes.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o trabalho infantil também é uma
das formas de violência contra a infância e adolescência. Seguindo a classificação
internacional de violações, o Ministério da Saúde obriga, desde 2011, a fazer a
notificação de casos suspeitos ou confirmados desse tipo de violência no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) pelos profissionais de saúde.
As notificações de 2009 a 2011 apontaram que mais de 800 crianças foram
identificadas no Sistema Único de Saúde (SUS) como vítimas de algum tipo de
violência relacionada ao trabalho infantil. O número corresponde a 2,8% do total de
atendimentos de violência do período. Como nem todos os casos chegam ao
conhecimento do sistema de saúde, o índice de abuso contra as crianças trabalhadoras
pode ser muito maior.
Desafio da prevenção
O Código Penal brasileiro ainda não tipifica a exploração de mão de obra infantil como
crime. Algumas formas de trabalho infantil têm sanção prevista à parte, como a
prostituição, considerada crime hediondo e inafiançável, com pena de 4 a 10 anos de
prisão em regime fechado. Outras formas de exploração, como o trabalho doméstico,
ainda carecem de regulamentação.
Um projeto de lei que criminaliza qualquer tipo de trabalho infantil – exceto os de
natureza artística que tiver consentimento judicial – aguarda aprovação da Câmara
dos Deputados. O projeto já foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado.
Mas, o Fórum Nacional alerta que a maioria das propostas referentes ao assunto que
tramitam no Congresso sugere mudanças consideradas como retrocesso pelas
entidades civis e pelo Ministério Público do Trabalho, como a redução da idade mínima
para permissão de trabalho regular para os 14 anos. A redução da idade, inclusive
para o trabalho doméstico, é recomendada por seis Propostas de Emenda à
Constituição que tramitam na Câmara.
Mesmo com o rigor conceitual e jurídico que envolve o tema, o país enfrenta
dificuldades para colocar em prática medidas efetivas de combate. Segundo avaliação
da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o país executou até 2015
apenas metade do total de 133 ações previstas no plano nacional.

Os especialistas explicam que ainda se impõe no país uma tradição cultural que coloca
a infância em condição de vulnerabilidade. “Predominam ainda valores culturais que
defendem para as crianças pobres o trabalho precoce como uma solução. Quando os
dados das estatísticas informam o contrário, quer dizer, trabalho infantil não foi, não
é e não será a solução porque ele reproduz a pobreza, a exclusão social e a exclusão
escolar”, alerta Isa Oliveira.
A baixa eficácia da política de educação no Brasil e os desafios para geração de renda
das famílias mais pobres também são apontados entre as causas para o abandono dos
estudos e os altos índices de trabalho infantil.
“A política de educação garante o acesso através da matrícula, mas a permanência e
a conclusão na idade certa, no tempo certo, não vêm acontecendo há um tempo. Por
outro lado, a política de assistência social – que tem por missão atender famílias em
situação de vulnerabilidade e pobreza – também não tem sido eficaz para dar apoio
às famílias, para que elas tenham uma renda que seja suficiente para o sustento de
seus filhos e não recorram ao trabalho das crianças para complementar a renda”,
afirmou a socióloga.
Educação
Uma das estratégias da mobilização internacional deste ano é ressaltar o papel da
educação como uma das ferramentas mais eficazes de combate ao trabalho infantil.
As ações também enfocarão o combate à pobreza e chamarão a atenção para a
situação das crianças refugiadas que são forçadas a trabalhar.
A mobilização brasileira contará com a presença do Nobel da Paz, o indiano Kailash
Satyarthi, que lidera a iniciativa global “100 milhões por 100 milhões”. O objetivo da
campanha é mobilizar 100 milhões de pessoas na luta pelos direitos de 100 milhões
de crianças que vivem em situação de trabalho infantil no mundo.
Ao longo da semana, a campanha promoverá debates no Congresso Nacional, o
lançamento de exposição sobre o tema no Ministério Público do Trabalho e apelo nas
redes sociais. Entre as ações do governo federal, estão previstas operações de
combate ao trabalho infantil pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, além
de palestras e audiências públicas nos estados.
Investidor mira dados econômicos
12/06/2017 – Fonte: GS Notícias
Os mercados financeiros no Brasil começam a semana em clima de intensa
expectativa, especialmente pela agenda macroeconômica, que se trouxer dados mais
fracos dará fôlego extra a renovadas apostas do lado da política monetária doméstica.
A decisão sobre os juros pelo Fed (BC americano) é outro fator com potencial para
gerar volatilidade nos ativos locais. Caso venham mais fracos que o esperado, os
resultados das vendas do varejo, do setor de serviços e do IBC-Br - todos referentes
a abril - vão reforçar as crescentes expectativas de que o Banco Central possa manter
o ritmo de corte da Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do
próximo mês.
Na semana passada, dados abaixo do esperado para o IPCA e o IGP-DI de maio e a
primeira prévia de junho do IGP-M acabaram fortalecendo a leitura de que o cenário
para a inflação não só segue benigno como pode surpreender para o lado positivo.
Com isso, investidores passaram a considerar a possibilidade de o IPCA mostrar
deflação em junho. Com os números nessa direção, o BC teria poucos motivos para
desacelerar a velocidade da flexibilização monetária.

Além das leituras mais baixas dos índices de preços, o mercado interpreta que os
membros do Copom têm evitado chancelar relação direta entre a crise política e as
decisões de política monetária. Na sexta-feira, o comentário nas mesas de operação
era que o presidente do BC, Ilan Goldfajn, "tirou" do radar um declínio de 0,50 ponto
percentual da Selic no mês que vem.
Com isso, a probabilidade embutida na curva de juros da B3 de corte de 1 ponto na
taxa saiu de zero e chegou a alcançar 36%. Os contratos de juros passaram a projetar
165 pontos-base de queda da Selic até o fim do ano. Na quinta-feira, a estimativa era
de 138 pontos. E se as previsões de departamentos econômicos estiveram certas, os
juros de mercado têm ainda mais espaço para cair.
Bradesco e Itaú Unibanco mantiveram na sexta-feira estimativa de que a Selic caia a
8% até dezembro. Ou seja, as duas maiores instituições financeiras privadas do país
veem corte adicional de 225 pontos-base da Selic, 60 pontos a mais de redução do
juro do que o embutido na curva futura da B3.
Os dois bancos revisaram para baixo seus prognósticos para o IPCA e o PIB, fatores
que colaboram com o cenário de queda dos juros. Reforçando esse cenário, a
inclinação entre os DIs de janeiro de 2019 e janeiro de 2018 chegou a cair para perto
de zero na sexta-feira. Na prática, isso indica que o mercado vê menos riscos de o BC
precisar voltar a apertar a política monetária no próximo ano.
A título de comparação, há uma semana essa diferença estava em 15,5 pontos. As
renovadas apostas em torno da política monetária acabaram influenciando inclusive o
mercado de câmbio. O dólar acumula alta de 1,80% em junho. Só na sexta-feira, a
alta foi de 0,92%, para R$ 3,2946.
Operadores atribuíram o movimento a uma maior demanda por proteção de agentes
que ampliaram apostas na queda da Selic. "Ninguém quer ficar descoberto", resume
o profissional de uma gestora, ao se referir ao posicionamento cauteloso dos
investidores diante dos riscos de "fatos novos" em Brasília.
O dólar se encontra hoje no limite superior da banda em que tem operado desde
meados de maio (entre R$ 3,25 e R$ 3,30). Mas, de forma geral, analistas dizem que
os desdobramentos tanto do lado político quanto do econômico ainda não oferecem
direção clara para o câmbio. Um bom termômetro da falta de certeza é o volume de
negócios.
A média diária de contratos de dólar futuro negociados na B3 na semana passada foi
a menor em quatro meses.
A crise política até mudou o câmbio de patamar - a moeda oscilava em torno de R$
3,10 antes da delação dos executivos da JBS -, mas fluxos comerciais, alta moderada
do risco-país, atuações do Banco Central e o comportamento benigno das moedas
emergentes têm evitado depreciação mais intensa do real.
Por esses motivos, o Bradesco ajustou suas projeções para o dólar apenas
modestamente. O banco espera agora que a moeda americana feche este ano a R$
3,20 (de R$ 3,10 anteriormente). Mais conservador, o Itaú passou a considerar taxa
de câmbio de R$ 3,50 no fim deste ano, ante R$ 3,25 no cenário anterior.

Mercado financeiro reduz projeção da inflação deste ano de 3,90% para
3,71%
12/06/2017 – Fonte: Agência Brasil

Banco Central divulga Boletim Focus às segundas-feiras com estimativas do mercado
financeiro para a economiaAntonio Cruz/Agência Brasil
O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação e para o crescimento da
economia este ano. Segundo o boletim Focus, uma publicação elaborada todas as
semanas pelo Banco Central (BC) com base em estimativas de instituições financeiras,
a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de
3,90% para 3,71% este ano. Para 2018, a estimativa caiu de 4,40% para 4,37%.
A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as
riquezas produzidas pelo país, caiu de 0,50% para 0,41% em 2017. Para o próximo
ano, a projeção de crescimento da economia passou de 2,40% para 2,30%.
Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 8,5% ao ano.
Atualmente, ela está em 10,25% ao ano. A Selic é um dos instrumentos usados para
influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação.
Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso
gera reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança. Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito
fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre
a inflação.
A projeção para a cotação do dólar permanece em R$ 3,30 ao final deste ano e em R$
3,40 no fim de 2018.
Novas regras para rotativo diminuem juros do cartão de crédito
12/06/2017 – Fonte: Bem Paraná

As novas regras para o rotativo do cartão, que começaram a valer no início de abril,
estão causando um efeito de queda dos juros da modalidade de crédito, que têm as
taxas mais caras do mercado.
É o que aponta pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Executivos de Finanças
(Anefac). Os juros do cartão recuaram de 14,31% em abril para 13,25% em maio,
segundo o estudo.

A Anefac realiza todo mês a pesquisa com a variação dos juros para pessoas físicas e
jurídicas. Em maio, o estudo mostrou queda de taxas de juros em todas as
modalidades para pessoa física.
Além do cartão de crédito, que registrou a queda mais expressiva, houve recuo de
0,08 ponto percentual nos juros empréstimo pessoal em financeiras, que caíram de
8,15% para 8,07%. As taxas do empréstimo pessoal em bancos caíram 0,04 ponto
percentual, de 4,45% para 4,41%.
No comércio a queda também foi de 0,04 ponto percentual, de 5,76% para 5,72%. Os
juros do crédito pessoal automático caíram 0,03 ponto percentual, de 2,23% para
2,2%, e os do cheque especial, 0,02 ponto percentual, de 12,3% para 12,28%.
No crédito para pessoas jurídicas, a pesquisa também mostrou recuo generalizado. A
taxa mensal do desconto de duplicatas barateou 0,05 ponto percentual, recuando de
2,98% para 2,92%. O crédito para capital de giro barateou 0,05 ponto percentual,
caindo de 2,49% para 2,44%. Por fim, o custo do crédito via conta garantida/cheque
especial caiu 0,04 ponto percentual, de 8,27% para 8,23%.
“As taxas vêm caindo em todas as categorias, mas onde caiu mais foi no [crédito]
rotativo. Essa mudança [nas regras] é que provocou uma queda um pouco maior. As
demais taxas de juros caíram dentro do intervalo da Selic [taxa básica de juros da
economia definida pelo BC, atualmente em trajetória de queda]”, explica o economista
Miguel de Oliveira, diretor-executivo da Anefac.
Novas regras
Desde o início de abril, os consumidores que não conseguem pagar integralmente a
tarifa do cartão de crédito só podem ficar no crédito rotativo por 30 dias. A medida
consta de reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado.
Ultrapassado o limite, os bancos são obrigados a transferir os débitos no rotativo para
o crédito parcelado, que cobra taxas menores.
O diretor da Anefac destaca que mesmo com a queda nos juros do cartão de crédito,
que tende a continuar, as taxas cobradas “ainda são muito altas”. Segundo a Anefac,
de junho de 2016 a março de 2017, os juros acumulados do cartão de crédito somam
436,51%.
A entidade aponta, na pesquisa, uma tendência a que as taxas de juros em geral sigam
caindo, em razão das reduções da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central.
Desde outubro de 2016, o BC faz sucessivos cortes na Selic, devido à melhora nas
expectativas quanto à queda da inflação. A Anefac ressaltou, no entanto, que ainda
há risco elevado de inadimplência, o que favorece novas elevações das taxas de juros.
Bancos e consultorias reduzem as estimativas para o PIB em 2017 e 2018
12/06/2017 – Fonte: GS Notícias
Publicado em 12/06/2017 por Valor Online
Nos últimos dias, vários bancos e consultorias promoveram uma rodada de redução
das projeções de crescimento para este e para o ano que vem. As incertezas causadas
pela crise política e o resultado do PIB do primeiro trimestre, excessivamente
concentrado no desempenho da agropecuária, levaram as instituições a cortar as
previsões, um movimento também influenciado pelo comportamento pouco animador
dos indicadores já divulgados de abril e maio.
O Itaú Unibanco fez cortes expressivos nas suas projeções, reduzindo a previsão deste
ano de 1% para 0,3% e a do ano que vem de 4% para 2,7%. "A complexidade do
cenário, a incerteza sobre as reformas e a queda menor dos juros constituem um

cenário desafiador e devem pesar sobre a atividade", diz o Itaú Unibanco, em relatório.
Para a instituição, a perspectiva para o PIB no segundo trimestre é de uma queda de
0,2% em relação ao trimestre anterior, feito o ajuste sazonal, depois da alta de 1%
registrada nos três primeiros meses do ano.
O Itaú Unibanco destaca ainda a perspectiva de uma retomada mais lenta na segunda
metade do ano. "O ritmo prospectivo menor do crescimento é consistente com a
complexidade do cenário, a incerteza sobre as reformas e, em menor medida, a
mudança no cenário de juros", diz o banco, acrescentando que esse quadro incorpora
os dados correntes ligeiramente mais fracos no primeiro semestre de 2017.
O Itaú Unibanco espera uma redução do ritmo de corte da Selic de 1 para 0,75 ponto
percentual na reunião de julho do Comitê de Política Monetária (Copom), com baixas
de 0,5 ponto nos encontros seguintes, até chegar a 8% ao ano. Hoje, a Selic está em
10,25%. A projeção para 2018 também sofreu um grande talho, de 4% para 2,7%.
De acordo com o relatório, isso se dá pelos mesmos motivos que afetam o segundo
semestre deste ano, além de uma herança estatística "sensivelmente menos favorável
pela recuperação mais lenta em 2017". O Bradesco também ajustou as suas projeções
para o PIB, atribuindo a atualização à " surpresa baixista com o desempenho dos
indicadores correntes de atividade econômica". O banco cortou a estimativa de 2017
de 0,3% para estabilidade e a de 2018 de 2,5% para 2%.
"Essa calibragem deriva, em grande medida, do resultado qualitativamente pior do
que o esperado para o primeiro trimestre. Apesar do crescimento de 1%, essa alta foi
quase totalmente explicada pelo setor agropecuário, com desempenho ainda fraco da
indústria e de serviços", apontam os economistas do banco.
Além disso, o relatório "ressalta que os dados correntes apontam para uma contração
de 0,4% do PIB no segundo trimestre, aumentando as dúvidas sobre a intensidade da
retomada da economia no segundo semestre".
O banco afirma ainda que esperava uma recuperação mais forte do consumo das
famílias e dos investidores do que o sugerido pelos indicadores correntes,
considerando fatores como a melhora da confiança, a queda dos juros e uma
importante tendência de recuo da inflação. Na linha do Itaú Unibanco, a MCM
Consultores Associados fez uma redução expressiva na projeção para 2017, de 1,1%
para 0,2%.
A de 2018 recuou de 2,2% para 1,8%. Ao explicar o corte significativo na estimativa
para este ano, o analista Antonio Madeira, da MCM, diz que a consultoria esperava
para o primeiro trimestre um crescimento de 1,5% em relação ao trimestre anterior.
Segundo ele, houve dois motivos para a forte revisão promovida pela MCM - a
expansão menor que a projetada no primeiro trimestre e os efeitos da atual crise sobre
os investimentos das empresas.
O Banco Safra foi outra instituição a baixar as suas estimativas de crescimento na
semana passada. A projeção para 2017 caiu de 0,2% para estabilidade, enquanto a
de 2018 foi cortada de 2,5% para 2,2%.
Nas contas do banco, a nova trajetória esperada para o PIB neste ano deixará uma
herança estatística de 0,3% para o ano que vem, e não mais de 0,6%. Isso significa
que, se o PIB não crescer nada em relação ao nível do fim de 2017, a expansão da
economia em 2018 será de 0,3%.

Economistas mantêm Selic a 8,5%, mas reduzem contas para crescimento do
PIB
12/06/2017 – Fonte: Reuters
A projeção para a taxa básica de juros permaneceu inalterada na pesquisa Focus do
Banco Central para este ano e o próximo, com perspectiva de ritmo mais fraco de
corte da Selic em julho e crescimento menor tanto em 2017 quanto em 2018.
O levantamento divulgado nesta segunda-feira mostrou que os economistas
consultados permanecem vendo a Selic a 8,5 por cento tanto no final de 2017 quanto
de 2018.
Para a reunião de julho, eles veem um corte de 0,75 ponto percentual, depois de o BC
ter reduzido no fim de maio a taxa em 1 ponto percentual, a 10,25 por cento.
Na ata desse encontro, a autoridade monetária repetiu que a redução moderada do
ritmo do afrouxamento monetário deve se mostrar adequada em sua próxima reunião,
em função da crise política. Esse cenário foi reforçado pelo presidente do BC, Ilan
Goldfajn, na sexta-feira.
As expectativas do Top-5, grupo que reúne aqueles que mais acertam as projeções,
também não mudaram, com a Selic calculada em 8,38 por cento e 8 por cento
respectivamente neste ano e no próximo, na mediana das projeções.
Entretanto, a pesquisa com uma centena de economistas mostra ainda que, em
relação à atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) deve expandir apenas
0,41 por cento em 2017, contra projeção anterior de 0,50 por cento.
A conta para 2018 também caiu, em 0,10 ponto percentual, e agora é de crescimento
de 2,30 por cento.
Em relação ao IPCA, a estimativa para a inflação este ano foi reduzida em 0,19 ponto
percentual, chegando a 3,71 por cento. Para 2018, a redução foi de 0,03 ponto, a 4,37
por cento.
Em maio, o IPCA subiu 0,31 por cento e alcançou em 12 meses 3,60 por cento, nível
mais baixo em 10 anos.
Com queda dos juros, fundo de renda fixa perde para poupança
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Marcos Santos/USP Imagens

Fundos de rendimento que acompanham a Selic podem render menos do que a
caderneta de poupança
Fundos de investimento cujos rendimentos acompanham a taxa básica de juros da
economia nem sempre são a melhor opção para quem busca aplicações de baixo risco,
com foco em objetivos de curto prazo ou para formar reservas contra imprevistos.

Com a queda da taxa Selic, que o Banco Central começou a reduzir no fim do ano
passado, esses fundos podem render menos do que a caderneta de poupança, a
aplicação mais conservadora da praça.
Ao contrário da caderneta, os fundos têm incidência de Imposto de Renda e taxas de
administração cobradas pelos bancos. Com a queda dos juros, os descontos reduzem
a vantagem dos rendimentos proporcionados pelos fundos.
Principal instrumento do BC para controlar a inflação, a taxa Selic está em 10,25%
hoje. Analistas preveem que ela terminará o ano em 8,5%.
O Imposto de Renda fica com até 22,5% dos rendimentos dos fundos de renda fixa,
no caso de investimentos resgatados em até seis meses. Alguns fundos cobram taxas
de administração superiores a 4% por ano, corroendo mais os ganhos dos investidores.
"Muitas pessoas nem sabem quanto pagam de taxa. O ideal é que seja de até 1% ao
ano. Quanto maior a taxa, menor será a rentabilidade", diz Ana Vitória Baraldi,
economista da gestora Vérios.
Segundo estudo da gestora, que analisou os dez maiores fundos de renda fixa do
mercado, todos com mais de 15 mil cotistas e disponíveis para pessoas físicas, a taxa
média de administração, ponderada pelo patrimônio dos fundos, é de 2,3% ao ano.
Conforme o levantamento, a maior parte do patrimônio dessas carteiras (72%) está
aplicada em títulos públicos indexados à taxa básica de juros, papeis que os
investidores podem adquirir diretamente do Tesouro Nacional.
Ao investir R$ 5.000 por um ano num fundo com taxa de administração de 2,3%, por
exemplo, o poupador poderia esperar R$ 5.328 ao final do período. A mesma quantia
aplicada no Tesouro Selic pelo Tesouro Direto renderia R$ 5.400,13 em um ano.
Na caderneta de poupança, o valor obtido seria menor, R$ 5.362, mas ainda assim o
rendimento seria superior aos ganhos do fundo, segundo cálculos da Vérios.
Para Jaques Cohen, planejador financeiro da consultoria Lab do Valor, a poupança
deixa de ser um patinho feio. "Quem investe na caderneta consegue, pelo menos,
ganhar da inflação, ou seja, protege o poder de compra", diz.
A poupança também é opção para acumular pequena quantia por poucos meses, desde
que o dinheiro não seja resgatado em menos de 30 dias.
Mesmo com juros menores, o Tesouro Selic continua atrativo. "Se a Selic vem caindo,
é porque a inflação está em queda. O que importa é o juro real, a diferença entre o
juro nominal e a inflação", diz Cohen.
Além disso, o custo para investir no Tesouro Direto costuma ser baixo, com taxa de
custódia de 0,3% ao ano (cobrada pela Bolsa para guardar os títulos) e de corretagem.
Das 69 instituições habilitadas a operar com o Tesouro Direto, 15 têm taxa zero.
Editoria de Arte/Folhapress

Distração humana coloca em dúvida carros autônomos em emergências
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Reprodução/Google

Protótipo de carro autônomo do Google
Três anos atrás o Google deu uma guinada radical no seu projeto de veículo autônomo.
O plano que previa em alguns momentos supervisão humana na direção foi
abandonado por outro que eliminava freio, acelerador e até mesmo o volante.
Em outras palavras, não era mais permitido que humanos dirigissem.
A decisão da empresa foi resultado de um teste com veículos autônomos cedidos para
que seus funcionários fizessem o trajeto entre o trabalho e a casa.
Os empregados foram filmados nos veículos, e o que foi visto preocupou e muito a
empresa. Enquanto o carro se movimentava sozinho, os motoristas chegaram a ir para
o banco de trás, subir pelo teto solar ou dar uns amassos, contam ex-engenheiros da
empresa americana.
"Nós vimos coisas que nos deixaram um pouco nervosos", diz Chris Urmson,
roboticista que chegou a ser chefe do projeto.
A verdade é que nós, humanos, ficamos distraídos facilmente com jogos, telefone
celular e amigos. Por isso, engenheiros automotivos, designers e até mesmo

advogados questionam se os veículos autônomos que estão sendo desenvolvidos
atualmente podem realmente contar com o homem em situações de emergência.
Alguns engenheiros dizem acreditar que em um período de cinco a dez anos os carros
serão suficientemente inteligentes para não necessitar da ajuda humana.
Mas até lá haverá um delicado balé entre homem e máquina: humanos poderão ser
obrigados a assumir a direção quando o computador ficar indeciso sobre o que fazer.
Muitos especialistas em tecnologia automotiva, porém, têm sérias dúvidas se essa
troca de comando pode realmente funcionar, se uma pessoa distraída vai conseguir
assumir o comando de um veículo em movimento em alta velocidade.
No mês passado, um grupo de cientistas da Universidade Stanford apresentou uma
pesquisa que mostra que a maioria dos motoristas (enquanto jogavam um game no
celular) precisava de mais de cinco segundos para conseguir assumir rapidamente o
controle do carro.
"A noção de que os humanos podem ser um substituto de confiança é uma falácia",
afirma John Leonard, professor de engenharia mecânica no MIT (Massachusetts
Institute of Technology).
Mas, apesar dessa desconfiança, a indústria está investindo forte em inteligência
artificial para tornar os carros cada vez mais seguros.
A Toyota, por exemplo, está desenvolvendo tecnologia para parar o carro quando um
pedestre é detectado e criando técnicas para manter o motorista atento.
Oferta de lítio pode não ser capaz de acompanhar avanço de carro elétrico
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Yuya Shino/Reuters

Baterias com lítio produzidos pela Panasonic para carros elétricos da Tesla
Há um ano, o fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, brincou que o lítio
era apenas o "sal na salada" para as baterias tão importantes para as companhias de
carros elétricos.
Passados 12 meses, aquilo que o pioneiro da Tesla chamou de "apenas sal" virou
motivo de preocupação para um número crescente de analistas -e algumas
montadoras.
O temor é que a oferta de lítio não seja capaz de acompanhar o aumento da demanda
com a expansão na produção de veículos elétricos.
"Existe um consenso sobre a demanda, não discutimos mais sobre isso", afirmou John
Kanellitsas, vice-presidente do conselho da Lithium Americas, mineradora que
desenvolve um projeto de lítio na Argentina.
"A conversa agora envolve a oferta e se nós, a indústria, conseguiremos atender."

Os preços do carbonato de lítio, usados em cátodos de bateria, mais que dobraram
desde 2015, segundo a consultoria CRU.
Algumas pessoas falam na possibilidade de um "superciclo do lítio", repetindo o que
ocorreu com o minério de ferro no início deste século, com a disparada nos preços,
resultado da demanda chinesa.
"Levou muitos anos para a oferta de minério de ferro alcançar a demanda. E o mesmo
vai acontecer com os materiais para bateria, se não houver dinheiro para desenvolver
novos projetos", disse Reg Spencer, analysta da Canaccord Genuity.
Spencer estima que sejam necessários investimentos de US$ 3 bilhões para extrair
mais lítio na América do Sul e na Austrália.
Na semana passada, um executivo da Volkswagen afirmou em evento em Londres que
o fornecimento de lítio e cobalto (metal usado em baterias) é grande preocupação da
montadora.
Em abril, a chinesa BYD, fabricante de veículos elétricos, disse que estava em
negociação com produtores chilenos para garantir o fornecimento de lítio.
O banco UBS prevê que, em 2025, 14% dos carros no mundo serão elétricos. Mas
alerta para os possíveis riscos, ainda que temporários, de um gargalo na capacidade
de mineração do material.
Essa crescente preocupação sobre a oferta também se deve porque a produção está
concentrada nas mãos de poucas empresas: a americana Albemarle, a Sociedad
Química y Minera de Chile e as chinesas Tianqi Lithium e Ganfeng Lithium (ambas têm
produção na Austrália).
Para David Deak, diretor técnico da Lithium Americas e ex-engenheiro da Tesla, a
produção de lítio precisa passar em 20 anos de 182 mil toneladas para uma média de
3,1 milhões de toneladas para abastecer a frota mundial.
"Muita gente superestima a facilidade de aumentar a oferta", afirma Richard Seville,
presidente-executivo da Orocobre, a primeira a investir em um projeto de extração de
salmoura de lítio, há 20 anos, na Argentina.
Tudo isso indica que a caçada pelo "sal" deve ficar ainda mais intensa.
CCJ tenta novamente analisar a PEC das Eleições Diretas
12/06/2017 – Fonte: Câmara dos Deputados
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados
volta a se reunir nesta terça-feira (13) para analisar a proposta de emenda à
Constituição que prevê eleições diretas no caso de vacância da Presidência e da VicePresidência da República a qualquer tempo do mandato, exceto nos seis últimos meses
(PEC 227/16).
Essa votação é polêmica e tem sido adiada seguidamente.
A base do governo não concorda com os termos da PEC e deve manter os
procedimentos para impedir a votação na CCJ. Já os partidos de oposição, que
defendem a aprovação da PEC, lançaram no início do mês uma Frente Parlamentar
Mista por Eleições Diretas para pressionar o Congresso a aprovar a PEC.

Proposta no Senado
No Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou no último dia 31,
por unanimidade, uma outra proposta que vai na mesma linha. A diferença é que a
eleição direta só não ocorreria se a dupla vacância ocorrer no último ano do mandato.
Atualmente, a Constituição prevê eleição direta de presidente e vice-presidente em
caso de vacância apenas nos dois primeiros anos do mandato. Nos dois últimos anos,
a eleição é indireta, e os nomes são escolhidos em sessão conjunta do Congresso
Nacional (513 deputados e 81 senadores).
A CCJ se
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Saiba mais sobre a tramitação de PECs
Íntegra da proposta:
PEC-227/2016

É prematuro concluir que recessão acabou, afirmam economistas
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O Brasil saiu ou não da recessão profunda iniciada há três anos? Essa dúvida está para
a economia assim como a incerteza sobre a continuidade do governo Michel Temer
está para a política nacional.
Ela foi alimentada pela divulgação recente de dados que mostraram que o PIB (Produto
Interno Bruto) cresceu 1% no primeiro trimestre em relação ao último de 2016,
interrompendo uma sequência de oito quedas consecutivas.
Na opinião dos sete integrantes do Codace (Comitê de Datação de Ciclos Econômicos),
grupo formado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) que se dedica a marcar o início e
o fim de períodos de expansão e queda da atividade no Brasil, é prematuro concluir
que a recessão acabou.
Essa não é uma posição oficial do comitê, que só se manifesta por meio de
comunicados por escrito e é formado pelos economistas Affonso Celso Pastore, Edmar
Bacha, João Victor Issler, Marcelle Chauvet, Marco Bonomo, Paulo Picchetti e Regis
Bonelli.
Mas a Folha entrevistou individualmente todos os membros do grupo, que afirmaram
compartilhar dessa opinião.
Para eles, a recessão pode até ter chegado ao fim no último trimestre de 2016, mas
ainda não há indicadores suficientes para concluir isso.
"Não posso falar pelo Codace. Mas nada do que observamos até agora nos dados
justifica já datarmos o fim da recessão", afirmou Bonelli.
Existem, no entanto, diferenças de percepção entre os integrantes do comitê sobre a
relevância do resultado do PIB do primeiro trimestre e os indícios de retomada.
Pastore, sócio da consultoria AC Pastore, menciona que, se não fosse pelo bom
resultado do setor agrícola, o PIB teria subido apenas 0,2%.

"Não temos muito o que comemorar. A economia não está mais afundando na
velocidade e na intensidade de 2015 e 2016, mas ainda não está em recuperação",
disse.
Bacha, um dos formuladores do Plano Real, afirmou que "todos os brasileiros devem
comemorar" o resultado positivo depois de oito trimestres consecutivos de queda.
Há diferentes interpretações em relação à disseminação dos indicadores que podem
apontar uma retomada.
Para Marcelle Chauvet, a única mulher do time, existem "sinais de que vários setores
estão se recuperando". Já Picchetti ainda vê a recuperação "muito focada no
agronegócio", assim como Pastore.
Folhapress

Essas diferenças de interpretação são normais no trabalho do comitê e ajudam a
explicar por que o processo de datação de cada ciclo econômico é demorado. O Codace
só anuncia a cronologia de uma recessão quando há consenso entre seus membros.
"O objetivo não é fazer um trabalho polêmico, mas sistemático", diz Bonomo. "Quando
estamos divididos, sabemos que não dá para datar."
Vários integrantes do grupo pontuaram que o objetivo do comitê não é fazer
prognósticos, mas determinar com o máximo de precisão quando a economia atinge
o
que
chamam
de
picos
(o
fim
de
uma
expansão)
e
vales
(o término de uma recessão).
O segundo trimestre de 2014, por exemplo, só foi datado como início do atual ciclo
recessivo em agosto de 2015. O grupo chegou a se reunir no fim de 2014, mas não
agiu porque os sinais ainda eram confusos. A economia já se retraía, mas o mercado
de trabalho seguia robusto.
Esse diagnóstico, feito pelo retrovisor, explicam, é útil para a sociedade como um todo,
os economistas e os formuladores de políticas públicas.
"Aprende-se muito com o trabalho de autópsia em medicina. O que fazemos é
semelhante a isso", disse Issler.
MÉTODO
O conceito de que dois trimestres consecutivos de queda do PIB bastam para definir
uma recessão tornou-se uma noção popular, mas comitês como o Codace procuram
analisar movimentos mais amplos da atividade econômica.
"Dois trimestres consecutivos de queda viraram uma regra de bolso para definir
recessões, mas nem sempre é assim", diz Paulo Picchetti.
Embora seja indicador importante, o PIB é só uma das variáveis analisadas no
processo de datação de ciclos. "É preciso levar em consideração o mercado de
trabalho, que o PIB não inclui, e variáveis de maior frequência", afirma Marcelle
Chauvet.
A economista, que ajudou a implementar o comitê de datação da Turquia, ressalta que
o PIB tem altos e baixos. Logo, mesmo durante uma expansão, pode haver trimestres
em que o PIB seja negativo, sem que isso caracterize uma recessão, diz Chauvet.
A criação do Codace foi anunciada em 2004, mas os primeiros comunicados do grupo
–que não tem ligação nem com o governo nem com empresas– foram divulgados
apenas em 2009. Eles se tornaram referência para pesquisadores e economistas.
João Victor Issler foi um dos idealizadores do projeto. Ele sugeriu ao Ibre, instituto
ligado à FGV (Fundação Getulio Vargas) que formasse um comitê inspirado no
americano NBER (National Bureau of Economic Research).
Segundo Chauvet, o trabalho inicial foi intenso porque o grupo tinha como objetivo
estabelecer a cronologia dos ciclos econômicos desde o início da década de 1980.
"Tivemos de coletar muitos dados e reconstruir as séries históricas", diz. Depois veio
a fase de interpretar os números, mais complexa do que a análise da variação do PIB.
PADRÃO
Ainda que os comunicados do Codace não apresentem análises das causas das
recessões, ao datá-las eles permitem que fique claro o padrão de duração e a
profundidade de cada ciclo de contração, o que ajuda a entender melhor a natureza
de cada período.

Uma recessão curta pode ser provocada, por exemplo, por um choque externo. Foi o
que ocorreu entre o quarto trimestre de 2008 e o primeiro de 2009, quando o Brasil
foi atingido pela crise financeira internacional.
Já ciclos recessivos mais longos normalmente são causados -ou acentuados- por
fatores domésticos. Uma peculiaridade da crise atual é que a economia entrou em
recessão com empresas e consumidores muito endividados. O processo lento de
quitação de dívidas tem contribuído para adiar decisões de consumo e de investimento.
"A atual recessão, assim como a dos países desenvolvidos iniciada em 2008, está nos
ensinando que, quando isso [o endividamento elevado] ocorre, a saída é bem mais
lenta", afirma Marco Bonomo.
A crise política é outro foco importante de apreensão para os economistas do grupo.
"Acho que nunca vivemos tanta incerteza política, o que ajuda a postergar consumo e
investimentos", diz Issler.
TAMANHO
Se o comitê acabar definindo que a atual recessão terminou no fim de 2016, ela terá
empatado com o ciclo que se estendeu do fim de 1989 ao início de 1992 em termos
de duração: 11 trimestres.
Mas, segundo os integrantes do Codace, é possível que a expansão do primeiro
trimestre não tenha marcado o fim do atual ciclo recessivo.
Os dados do segundo trimestre deste ano indicam uma nova contração da atividade
econômica no período, o que poderá transformar a atual recessão na mais longa já
datada pelo comitê.
Para analistas, economia é prioridade
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A perspectiva de melhora da economia virou, mais do que nunca, a tábua de salvação
para o grupo político de Michel Temer, de acordo com analistas ouvidos pelo jornal O
Estado de S.Paulo após a votação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Depois de se livrar da cassação pelos magistrados, que absolveram a chapa DilmaTemer na sexta-feira, o presidente deve se escorar mais nos números de crescimento
do País, ainda que modestos, para tentar permanecer no Palácio do Planalto até janeiro
de 2019.
Na semana passada, enquanto os ministros do TSE entravam na fase final do
julgamento do processo, o presidente manteve a estratégia de que o “País não pode
parar” e usou as redes sociais para comemorar o resultado mais recente do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
“Nossa economia dá mais um sinal de recuperação. Temos a menor inflação desde
maio de 2007. O poder de compra do brasileiro aumentou”, escreveu Temer no
Twitter. Segundo o IBGE, a inflação registrou em maio a menor variação (0,31%) para
o mês desde aquele ano.
No início do mês, o presidente reagiu ao anúncio de crescimento de 1% do PIB do
primeiro trimestre dizendo que a recessão havia acabado.
O mesmo tom já havia sido adotado por Temer logo após a divulgação da gravação
em que ele conversa com o empresário Joesley Batista, da JBS, em um encontro
secreto no Palácio do Jaburu. Nos discursos seguintes, em que afastava a possibilidade

de renúncia, ele atrelou sua permanência no poder à continuidade de melhora dos
indicadores econômicos.
“Não é bem assim. Se continuar no rumo em que está, a economia está blindada. O
mercado já acertou alguns pontos-chave, a inflação está em queda, os juros reais vão
continuar caindo. A permanência de Temer, na verdade, ficou irrelevante. O principal
elemento que se esperava de seu governo era a aprovação da reforma da Previdência,
que já foi entendida pelo mercado que não irá acontecer. Isso está claro na curva de
juros futuros”, diz André Perfeito, da Gradual Investimentos.
Segundo ele, depois da queda de 8,8% na Bolsa após a divulgação da gravação da
JBS, a economia deve reagir sem sobressaltos, porque grande parte do ajuste já foi
feita. “É preocupante que a economia fique em segundo plano agora, mas o problema
do Brasil é político, e isso só deve se resolver por completo com a eleição de 2018.
Agora, é sintomático pensar que não temos certeza se o governo atual quer fazer as
reformas porque são importantes para o País ou apenas para ficar no poder. Isso
revela o tamanho do nosso desafio, como eleitores.”
“O que aconteceu com o País nessa última crise envolvendo o presidente deixou um
sinal importante do que pode afetar a economia”, diz Sérgio Vale, da MB Associados.
“Ficou claro para o mercado que, se a equipe econômica for mantida, mesmo que com
um novo presidente, o impacto na economia será muito amortecido.”
Para Vale, o atual momento político lembra o de 2005, após a divulgação do mensalão.
“Foram três meses muito turbulentos, mas a economia não sofreu, porque a trajetória
da política econômica também não teve alteração.”
Base aliada quer acelerar votação de denúncia para retomar Previdência
12/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Palácio do Planalto articula com partidos da base aliada uma tramitação rápida da
denúncia que deve ser apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot,
contra o presidente Michel Temer. A expectativa é de que, vencido o obstáculo para a
permanência do presidente no cargo, os deputados possam retomar as discussões
sobre a reforma da Previdência, mesmo que seja um texto mais enxuto que o aprovado
na comissão especial em maio.
A avaliação de aliados do governo é de que, se a denúncia demorar a ser votada, o
presidente ficará “sangrando” por mais tempo. Temer responde a inquérito no
Supremo Tribunal Federal (STF) com base na delação do empresário Joesley Batista,
dono da JBS.
A demora também pode aumentar o risco de surgirem fatos novos ou delações
envolvendo o presidente, dando margem para a oposição conquistar mais votos. Para
ser aprovada em plenário, a denúncia precisa do apoio de 2/3 dos deputados, ou 342
votos. A base aliada considera improvável ter menos de 172 votos para barrar a
aprovação da acusação.
Governistas querem evitar que a tramitação ultrapasse o período do recesso
parlamentar, em julho. Para ter sucesso na iniciativa, Temer espera contar, mais uma
vez, com a ajuda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aliado do Planalto.
“Tem de resolver em uma semana”, afirmou o vice-líder do governo na Câmara, Beto
Mansur (PRB-SP). Para o vice-líder do PMDB, Carlos Marun (MS), “a estratégia da base
será tentar acelerar o processo o máximo possível para que o assunto se encerre de
uma vez”.

Tramitação. Assim que for apresentada pela PGR, a denúncia deve ser enviada à
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Em condições normais, a
tramitação no colegiado levaria ao menos um mês e meio. A recomendação do
Planalto, porém, é não usar todo o período de dez sessões reservado para a defesa.
Como a articulação para barrar a denúncia deve durar até julho, a reforma da
Previdência só teria condições de ser votada em agosto, após o recesso parlamentar.
Lideranças governistas já previam o adiamento diante da instabilidade política,
conforme antecipado pelo jornal O Estado de S.Paulo. “É botar as reformas na gaveta
e esperar a crise passar para aprová-las”, afirmou o líder do PSD na Casa, deputado
Marcos Montes (MG).
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu na semana passada um “certo
ajuste” no cronograma de votação das reformas previdenciária e trabalhista, mas
considerou que não deve ser “prolongado”. “Se porventura ficarem para agosto,
setembro ou depois, do ponto de vista fiscal a diferença não é muito grande. Estamos
falando em reforma de longo prazo”, afirmou o ministro na sexta-feira.
Ele avaliou, no entanto, que, do ponto de vista da formação das expectativas, é
importante que o País dê demonstrações de que está empenhado em continuar o
cronograma das reformas. “Este é o ponto fundamental”, completou.
Mudança. Outros líderes da base avaliam, porém, que o cenário pode mudar
dependendo do teor da denúncia apresentada por Janot, o que complicaria ainda mais
o calendário da reforma da Previdência. A avaliação é de que a PGR dá sinais de que
pode apresentar novos elementos contra Temer. “Uma denúncia da PGR hoje não
passa na Câmara, mas se ela for pesada, complica muito mais. Não só o teor, mas as
comprovações”, disse Montes.
Partido da base, o PR também aguarda o conteúdo da denúncia para anunciar sua
posição. “Não dá para dizer antes. A cada dia podem surgir fatos novos. Continua a
expectativa das delações, se (o operador Lúcio) Funaro vai delatar, se o (ex-assessor
Rodrigo) Loures vai delatar…”, disse o líder da sigla na Casa, José Rocha (BA).
Para o Planalto, as acusações têm se baseado no que os assessores chamam de
“ataques” contra Temer, com “elementos jurídicos frágeis”.
Carros de luxo personalizados custam mais de R$ 1 milhão a clientes
12/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O sedã S500 Maybach é o que há de mais opulento na linha Mercedes. Vendido a R$
1,2 milhão, tem porta-copos que podem resfriar ou aquecer bebidas e teto de vidro
com controle de luminosidade. Seria o máximo em luxo, mas clientes desse tipo de
carro querem ser únicos.
"Esse comprador deseja exclusividade, quer configurar as cores interna e externa, e
até as costuras dos bancos", afirma Dirlei Dias, gerente sênior de vendas da Mercedes
do Brasil. As configurações disponíveis podem aumentar o preço do carro em R$ 600
mil e incluem tons de pintura que custam até R$ 180 mil.
Marcas que atuam em faixas de preços que começam em sete dígitos são cautelosas
ao falar de clientes. Não citam nomes ou cidades, mas revelam traços em comum
dentro desse público.
"O cliente quer o carro cheio de botões, e todos têm que ter uma função, mesmo que
não seja usada no Brasil, e ninguém pode ter um carro melhor ou mais completo que
o dele", conta o gerente da Mercedes. "Há muita vaidade e ego envolvidos".

É um outro universo de compra. Estudo divulgado neste mês pela consultoria JD Power
mostra que 63% dos clientes de carros convencionais visitam pelo menos duas
concessionárias antes de fechar a compra. No caso dos supercarros, a lógica é
invertida, a loja pode ir até o consumidor.
Rodrigo Martins Alves, executivo de vendas do grupo Via Italia, já enviou diversos
automóveis em carreta fechada a clientes das marcas Lamborghini, Rolls-Royce,
Maserati e Ferrari. O atendimento personalizado é justificado pelas cifras envolvidas:
há modelos que beiram os R$ 5 milhões, caso do Rolls-Royce Phantom comercializado
em março.
A experiência adquirida em anos de atuação no mercado nacional faz a empresa
arriscar mais e importar modelos que ficam disponíveis à pronta-entrega. Alves diz
que muitos compradores desejam chegar na loja, fechar negócio e já sair com o carro.
Na Mercedes-Benz, as vendas dos automóveis mais caros são feitas por encomenda.
O superesportivo AMG GTR (R$ 1,2 milhão) já tem ao menos dez unidades reservadas,
revela Dirlei Dias. Os carros levam cerca de 90 dias para serem entregues aos clientes,
mas o prazo pode chegar a seis meses de acordo com as modificações pedidas.
A crise econômica atrapalhou as vendas, mas já há sinais de recuperação. "Não por
falta de dinheiro, mas porque o cliente não acha adequado adquirir um carro tão caro
nesse momento", explica Dias.
"O nosso produto é o brinquedo dos compradores, e quando a economia passa por
épocas ruins, é um dos primeiros cortes", comenta Julico Simões, fundador da
importadora Strasse.
A empresa representa preparadoras como a Brabus e a Gemballa, especializadas em
afinar modelos alemães de alto desempenho. É um passo adiante do que é oferecido
pelas montadoras, e os preços desses carros "sob medida" podem chegar a R$ 4
milhões.
Operações policiais também influenciam nos negócios, mas de outra forma. Para não
serem associadas a esquemas de lavagem de dinheiro, empresas que vendem carros
tão caros têm tomado cuidados com formas de pagamento e documentação.
"Não posso dizer que não presto atenção nos carros Mercedes apreendidos em ações
da Polícia Federal, mas são de pessoas sem relações com a marca. Seguimos regras
antitruste e não recebemos dinheiro vivo nem de conta não identificada", diz o gerente
da Mercedes.
Novidades em salão da Argentina também miram o Brasil
12/06/2017 – Fonte: Automotive Business

Salão argentino também é vitrine para novidades no Brasil
O Salão de Buenos Aires traz novidades não só para o mercado local, que vem se
destacando na América Latina ao recuperar seu volume de vendas, mas mira
especialmente o mercado brasileiro, que aguarda alguns lançamentos que tiveram o
evento portenho como vitrine. Entre os destaques, o novo Ford EcoSport que será

vendido primeiro no Brasil, a partir de agosto, mas que também chega ainda este ano
na Argentina. Para o mercado local, a Ford lança a Ranger 2.2 diesel que já é oferecida
no Brasil.
A Renault apresentou o Kwid em solo argentino e aproveitou o evento para anunciar
sua pré-venda e preços para o Brasil das três versões iniciais, que custarão entre R$
29.990 e R$ 39.990. Uma quarta versão aventureira está prevista para o mercado
brasileiro, a Outsider, que ganhou destaque no estande da montadora.
A General Motors escolheu o salão para mostrar também o novo SUV médio Equinox,
produzido no México, que será importado para substituir o Captiva no Brasil. O modelo
global começa a ser vendido no mercado brasileiro a partir do quarto trimestre deste
ano e o País será o primeiro a recebê-lo entre os demais mercados da América Latina.
O Equinox é montado sobre a plataforma D2, a mesma do Cruze. No salão, a GM
mostrou a versão topo de linha, 2.0 turbo, com 262 cv de potência e câmbio
automático de nove velocidades. Com ele, a marca expande sua gama de SUVs, que
conta com o compacto Tracker e a Trailblazer, para até sete lugares.
Outra novidade da GM é a mostra da picape TrailBoss, que foi conceito no Salão de
São Paulo e desta vez a montadora apresenta a versão definitiva, que deve chegar em
breve ao Brasil.
Também é novidade na Argentina o Jeep Compass produzido pela FCA em
Pernambuco, cujo lançamento para o mercado local está sendo anunciado no salão,
bem como Nissan Kicks e os Toyota Hilux Limited e Innova.
No caso da Hilux, é baseada na versão 4x4 SRV cabine dupla e será incorporada à
linha atual até o fim deste ano na Argentina. Para o Brasil, o modelo deve chegar como
Iron, mas ainda sem data definida. Já a minivan Innova, para até oito lugares, também
tem seu lançamento previsto para o fim de 2017, mas somente no mercado argentino.
Segundo a montadora, a demanda para este tipo de modelo no Brasil é muito baixa.
“Vamos avaliar a aceitação do público argentino. Quem sabe a produziremos em
Zárate, já que ela compartilha da mesma plataforma da Hilux”, afirma o presidente da
Toyota na Argentina, Daniel Herrero, ao apresentar a minivan durante o salão.
A Volkswagen, que é líder de mercado na Argentina há 13 anos, traz novidades
importantes para o mercado local, como o novo Up!TSI 1.0 turbo, já oferecido no
Brasil, além da Amarok V6 automática de seis velocidades, com motor 3.0 turbodiesel
de seis cilindros e com 224 cv de potência. Ela vem em duas configurações, Amarok
V6 com santantônio em aço inoxidável, estribos ovais do mesmo material e rodas de
19 polegadas e a Amarok V6 Extreme, com santantônio Sportsbar, estribos planos de
alumínio e rodas de 20 polegadas.
O Novo Golf R, com 310 cv e tração integral, começará a ser comercializado na
Argentina a partir de novembro e será o primeiro modelo R oferecido no país. Ele
chega para completar a linha Golf, que também estará presente no Salão do
Automóvel de Buenos Aires com a opção Variant e GTI. Além deste, o utilitárioesportivo Tiguan com sete lugares também estará à venda no mercado local a partir
de novembro.
Vale citar também modelos inéditos mostrados na Argentina: a Mercedes-Benz trouxe
o conceito de sua picape Classe X, que pela primeira vez está sendo mostrada na
América do Sul. Sua produção entre 2018-2019 já foi confirmada pela montadora a
partir de uma parceria com a Aliança Renault-Nissan, que têm fábrica em solo
argentino.

Baixa adesão ao auto popular e preço favorecem mercado ilegal de seguro
12/06/2017 – Fonte: GS Notícias (Postado por DCI)
Consumidor migra para produto pirata em busca de custos menores e preocupa
entidades do segmento; melhor empenho das empresas em nova cobertura seria saída
para esse movimento

Com altos preços na cobertura de automóveis e baixo engajamento do auto popular,
"mercado negro" de seguros ganha força e atrai clientes com produto "pirata". Para
manter renome e share, setor intensifica combate à informalidade e agiliza regulações.
Os últimos dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) apontam que os
prêmios de produtos de automóveis recuaram 15,7% em abril frente março (de R$
2,062 bilhões para R$ 1,738 bilhão), no menor registro para o período desde 2012
(quando ainda mostrava cerca de R$ 1,310 bilhão, mas crescia mais de 16% ao ano).
A queda nas contratações dos seguros, que também sofre impactos diretos do menor
volume de carros vendidos no varejo começa, agora, a sentir os reflexos dos aumentos
de preços por parte das seguradoras que, com queda de juros e baixo prêmio, tentam
compensar os resultados trimestrais.
"Além disso, o número de roubos no Brasil cresceu muito e isso é uma das coisas que
mais afetam a sinistralidade e implica imediatamente no preço das ofertas", explica o
vice-presidente técnico da HDI Seguros, Fabio Leme, ao jornal DCI.
Para o superintendente técnico da Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais (CNseg), Alexandre Leal, porém, esse é um dos motivos que têm criado uma
demanda por produtos piratas com preços menores e uma consequente "falha de
mercado" para o setor.
"O problema é que se formos nos basear apenas no preço, fica complicado de competir.
As empresas que vendem esses seguros, conhecidos como proteção veicular, não são
regulamentadas e, assim, têm menos despesas administrativas e podem cobrar preços
bem menores do que o do mercado", pondera Leal.
O executivo reforça que o "seguro pirata" no entanto, acaba "manchando a imagem"
do segmento e que, por isso, tem sido uma preocupação grande e constante de players
e órgãos reguladores.
"É uma junção de forças da CNseg com a Susep e até mesmo com o Ministério Público
para tentar fechar essas portas e trazer enfoque para os produtos do setor",
acrescenta.
Problemas de logística
Nessa linha, porém, a expectativa é que o seguro auto popular, cuja cobertura
principal será a indenização em dano parcial e que permite o reparo com peças de
desmonte, limite essas práticas irregulares.
De um lado, o seguro auto popular mais do que dobrou em abril frente dezembro de
2016, quando começou a ser contabilizado, de R$ 23,919 bilhões para R$ 89,738
bilhões.

"Se decolarmos o auto popular, a expectativa é que consigamos aumentar a
abrangência e regulamentar essa parte de consumidores que levam produtos
irregulares", comenta Leal, da CNseg.
Da outra ponta, porém, a baixa adesão das seguradoras - que com a demora da
regulação por parte da Susep acabaram criando seguros mais simples para suprir a
demanda de clientes por preços mais baixos -, tem atrasado um crescimento mais
significativo da cobertura no segmento.
De acordo com Leme, porém, o principal desafio do mercado tem sido criar produtos
ao mesmo tempo apelativos aos consumidores e rentáveis para as companhias.
"Há um problema logístico de não ter desmontes o suficiente para suprir a demanda
e, por isso, as seguradoras precisam urgentemente revisar os seus modelos para
conseguir lançar produtos mais inclusivos. Nós ainda não alcançamos esses
consumidores", avalia o vice-presidente.
Até agora, apenas duas seguradoras estão vendendo o produto: Tokio Marine e Porto
Seguro, pela Azul.
"De qualquer forma, a cobertura é recente e as contratações ainda estão sendo
impactadas pela crise, o que atrasa uma atuação mais forte. Agora é aguardar",
completa Leal.
O superintendente afirma, ainda, que os esforços estão redobrados, uma vez que como
essas empresas não são regulamentadas, há dificuldades em ter uma fiscalização mais
ferrenha por parte da Susep.
"O investimento tem sido em campanhas, notícias e alertas sobre o quanto a prática
é prejudicial para a seguradora e para os próprios clientes que, quando precisarem de
indenização, também acabarão lesados", conclui o executivo.
Limite
Ainda em relação ao preço, outro ponto abordado pelos executivos é a chegada de um
"limite" no aumento.
"Os preços já aumentaram bastante e ainda devem subir mais um pouco, mas não há
a possibilidade de uma alta indefinida, porque todo consumidor tem um limite. Ainda
não vimos uma evasão de clientes, mas as seguradoras terão que se reinventar",
comenta Leme, da HDI.
Ele destaca que, nesse sentido, a venda de seguros personalizados tende a crescer.
"Esses produtos mais modulares devem vir com bastante força para atender esse
segmento, uma vez que o consumidor poderá escolher a cobertura mais pertinente e
pagar apenas por ela. É a diversificação", conclui.
Etanol subiu em 4 Estados e caiu em 20 e no DF na semana passada, diz ANP
12/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 4 Estados, caíram
em 20 e no Distrito Federal e não se alteraram em Sergipe na semana passada. No
período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em seis Estados e queda
em 19 e no Distrito Federal. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), que não indicou referências para Roraima.
Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 0,91% na
semana, para R$ 2,296 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 4,65%. Na
semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Alagoas (1,10%), enquanto o

maior recuo ocorreu no Amapá (5,94%). A maior alta mensal, de 1,68%, foi no Ceará
e a maior queda foi em Mato Grosso (7,97%).
No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,79 o litro, em São Paulo,
e o máximo foi de R$ 4,15 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi
de R$ 2,287 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio foi verificado no Amapá,
de R$ 3,64 o litro.
Competitividade
Os preços do etanol hidratado permaneceram competitivos ante os da gasolina apenas
em Mato Grosso e São Paulo na semana passada, a quarta consecutiva. Nos demais
Estados e no Distrito Federal a gasolina ainda é mais vantajosa. Os dados são da ANP,
que não informou referências para Roraima.
Em Mato Grosso, o etanol equivale a 63,70% do valor cobrado pela gasolina, e em
São Paulo, a 68,41% – a relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de
70%. Em São Paulo, o etanol ficou cotado, em média, a R$ 2,296 por litro nesta
semana. A gasolina, em R$ 3,356 por litro.
Aço e minério de ferro sobem na China com alívio em preocupações sobre
demanda
12/06/2017 – Fonte: R7
Os futuros do minério de ferro e do aço na China subiram nesta segunda-feira,
recuperando parte do território perdido nas últimas semanas por esperanças
renovadas de uma maior demanda, mesmo em meio a preocupações ainda existentes
sobre o excesso de oferta de minério de ferro no país, maior comprador global da
commodity.
O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai fechou a sessão com
alta de 1,4 por cento, a 3.033 iuanes (446,19 dólares) por tonelada, na melhor
performance diária em três semanas. Na última semana as cotações recuaram, pela
segunda semana consecutiva.
O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 2,6 por cento,
para 434 iuanes por tonelada. Na semana passada, as cotações recuaram, pela quinta
semana nas últimas seis.
"Embora os mercados continuem preocupados com o impacto da desalavancagem
financeira da China sobre o crescimento econômico, o setor de aço parece estar
resistindo à tempestade", disseram analistas da ANZ em nota.

