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Indústria em Números
13/06/2017 – Fonte: CNI
A Indústria em Números apresenta a situação da indústria no Brasil, reunindo
estatísticas conjunturais da indústria brasileira de várias fontes, estatísticas estruturais
sobre a importância da indústria no Brasil e uma comparação com países selecionados.
Confira a publicação

Brasil e México voltam a negociar acordo comercial
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Setor automotivo lidera comércio com o México
Brasil e México retomaram as negociações para ampliar a lista de produtos isentos de
tarifas no comércio entre os dois países, o que na prática facilita e amplia o intercâmbio
de mercadorias.
Paralisadas desde o ano passado, as tratativas foram reiniciadas nesta semana, com
a chegada de uma comitiva mexicana em Brasília, chefiada pelo vice-ministro de
comércio exterior do México, Juan Carlos Pineda.
O país é o sétimo maior mercado para as exportações brasileiras —produtos industriais
respondem por 80% das vendas. Por isso, a indústria brasileira é a maior entusiasta
de um acordo de livre-comércio com o México.
Estudos da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indicam que, com um acordo,
as vendas industriais do Brasil ao México poderiam aumentar em 40%.
O Brasil exportou US$ 3,8 bilhões para o país no ano passado —cerca de 45% em
produtos automotivos, contemplados por um acordo setorial em vigor desde 2015 e
válido até 2019.
A indústria brasileira, no entanto, se queixa de que a venda de automotivos é limitada
por cotas (teto de quantidade). Além disso, um vasto conjunto de mercadorias não
tem nenhuma vantagem tarifária no México.
O impasse nas negociações ocorreu por resistência dos mexicanos em abrir seus
mercados ao agronegócio.
Há outro tema em negociação, porém, que é sensível para a indústria brasileira.
O México tem uma economia mais aberta que a brasileira e se notabilizou pela
implantação de "maquilas", unidades fabris que importam sem taxas para montar
produtos para exportação.
Os acordos comerciais exigem que, para obter vantagens tarifárias, os produtos
exportados tenham um mínimo de conteúdo produzido localmente. Nos acordos
parciais com o México, o Brasil aceitou um percentual local inferior ao exigido dos
parceiros mais ricos do Mercosul (60%). Esse tema deve entrar na negociação.
INTERESSE DA INDÚSTRIA
A indústria brasileira espera recuperar a fatia de mercado perdida na última década.
Em 2005, o Brasil respondia por 2,4% das importações mexicanas —recuou para 1,2%
no ano passado.

A crise política brasileira não deve impedir as tratativas, diz Carlos Abijaodi, diretor da
CNI. "Nunca vai existir um momento ótimo, e o acordo interessa aos setores industriais
dos dois países."
Para ele, as dificuldades políticas do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, com
Donald Trump tendem a ajudar. O americano anunciou que vai rever o Nafta (acordo
de livre-comércio da América do Norte), levando o país a buscar alternativas.
Do lado brasileiro, é uma possibilidade de avanço na política externa, emperrada com
a lentidão das negociações com a União Europeia.
Quando o executivo é seu maior inimigo
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Casos de líderes que entram em decadência não se restringem aos que cometem
algum tipo de crime. Há profissionais de sucesso que simplesmente perderam o
controle da gestão dos negócios que comandavam ao caírem na armadilha do poder.
“Há diversos exemplos de líderes bem-sucedidos que perderam a linha. Olli-Pekka
Kallasvuo, então CEO da Nokia, comandou a empresa no período em que ela passou
de líder global em tecnologia para uma situação de semi falência, em um intervalo de
cinco anos”, lembra o fundador da 22Human Capital, Paulo Aziz Nader.
Afinal, o que pode levar um chefe renomado a perder sua efetividade? Nader afirma
que a resposta é simples: ele parou de se questionar se estava no caminho certo e
deixou de lançar um olhar crítico para si. “Provavelmente, ele permitiu que a
autossuficiência tomasse conta de seu senso crítico, deixando reinar um certo
narcisismo, que todos nós temos. Essa postura costuma ser reforçada por uma
manada de apoiadores incondicionais. Esses líderes acabam caindo na armadilha de si
mesmo”, avalia.
Segundo ele, o pior é que todos nós estamos sujeitos a seguirmos essa trilha. “A boa
notícia é que já existem estudos que mostram, com certa clareza, o que acontece com
estas pessoas. Sabendo disso, fica mais fácil prevenir um eventual deslize e manter a
performance dos executivos em alta.”
Entre os fatores de risco apontados pelos estudos citados por Nader está a falta de
atenção aos próprios fatores de risco. “Uma autopercepção acurada é uma das
principais características de pessoas com alta inteligência emocional. É com ela que
nos percebemos com olhar crítico, notando nossas emoções e maneira de agir.”
O consultor afirma que o excesso de certeza também representa perigo, porque alguns
líderes acreditam que devem ter respostas para tudo. “O medo inconsciente de não
ser necessário e a soberba são exemplos comuns. Quando isto acontece, esses
executivos deixam de procurar a melhor solução para cada desafio e oferecem a única
solução que eles têm. Por esse motivo, algumas delas estão longe de serem as ideais.”
A ausência de desafiadores também faz soar o alarme. “É comum que os executivos
se cerquem de seguidores incondicionais. O problema é quando isto se torna
exagerado.”
Ocupando posições de liderança há 25 anos, o vice-presidente sênior administrativo
do Walmart Brasil, Cléber Voelzke, considera difícil analisar a si mesmo de forma crítica
sem ajuda externa. “Desde quando comecei a ser líder, pratico muito a política da
porta aberta. Qualquer funcionário da empresa pode me procurar para conversar,
sempre fomentei isso. Com a prática, permito que me deem feedback”, revela.
Segundo ele, o grande problema enfrentado por aqueles que crescem na carreira é
obter retorno, porque os funcionários ficam com receio de falar algo que desagrade o
líder.Voelzke afirma que os executivos devem fomentar esse tipo de atitude,

demonstrando que estão abertos a escutar ideias diferentes das suas. “Se não fizermos
isso, nunca vamos conseguir obter retorno sobre nossa atuação. Adoto essa postura
e ela me trouxe até aqui. Considero uma prática de sucesso.”
Para Voelzke, quando um líder se propõe a trabalhar em equipe, as suas decisões
nunca serão autoritárias ou arbitrárias. “Os questionamentos ocorrem durante o
processo de definição do projeto. Quando definimos o que será feito, nos mobilizamos
juntos para colocar a ideia em prática. Conseguir envolver as pessoas torna muito
mais simples a jornada.”
O diretor adjunto de gente & gestão da transportadora RTE Rodonaves “ empresa de
transportes que está no mercado há 36 anos”, Oswaldo Brison Maia, acredita que a
soberba e demais atitudes derivadas de uma sensação de excesso de poder são riscos
aos quais as empresas e seus diretores estão expostos todos os dias. “Por esse motivo,
os executivos da área de gestão de pessoas devem aumentar o cuidado para que os
líderes não caiam nessa armadilha, estimulando-os a agir como exemplos e
catalisadores de comportamentos adequados”, diz.
Maia assegura que na empresa, a administração participativa é exercitada
continuamente. “Dessa forma, as decisões são mais produtivas e as equipes ganham
poder, levando o líder a atuar como orientador e maestro de seus companheiros de
trabalho.”
Voelzke acrescenta que uma prática que os líderes devem adotar para evitar que a
carreira entre em decadência é manter contato frequente com bons profissionais de
coaching. “Sempre tive a oportunidade de ter mentores e coach. No Walmart, estou
tendo a chance de ser mentor de algumas pessoas. Só não faço mais essa atividade
porque minha agenda não permite. Também participo de diversas ações junto com o
pessoal da área de capital humano da companhia.”
ARTIGO: Caminhar juntos
13/06/2017 – Fonte: CNI
Segundo Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da CNI, país deve harmonizar
as relações do trabalho pela valorização da negociação coletiva. Maior
confiança entre empresas e empregados contribuirá para melhora do
ambiente de negócios e para a geração de empregos

Um país se desenvolve por meio de empresas consolidadas e produtivas. O
empreendedorismo é a base sustentadora da economia, pois cria postos de trabalho,
gera renda e torna o país mais competitivo e sustentável. A soma desses fatores
resulta em ganhos sociais para todos. Empresário e empregado devem andar juntos
pelo desenvolvimento do país. Para muitos, ser empregado é ter tranquilidade e
garantia de salário no fim do mês.
Empresário também trabalha e muito, convive com incertezas, riscos, insegurança
jurídica, instabilidades econômicas e outros desafios. Tantas regras e leis fazem muitos
desistirem. A inflexível e arcaica legislação trabalhista brasileira amedronta, desmotiva
e desestimula o empreendedorismo e a inovação. Com uma legislação que gera

conflito e, na maioria das vezes, é predominada pela subjetividade de quem a
interpreta e julga, fica mais difícil ser empresário.
O maior amparo que um trabalhador pode ter é a formalização do trabalho e a
modernização da legislação, que passou por poucas mudanças desde a sua criação,
há mais de 70 anos. Movimentos contrários ao projeto de reforma trabalhista estão
atuando em benefício próprio e sem a preocupação de garantir a redução do
desemprego no Brasil. Incitam o conflito, usam de violência e argumentos que não
representam a realidade.
Prós e contras à parte, é preciso que empregados e empregadores convivam em
harmonia, numa relação de confiança, entendam as dificuldades de cada um, pois
estão no mesmo “barco” e lutem pelo mesmo ideal: a sobrevivência da empresa, do
emprego e o desenvolvimento do Brasil, que só virá por meio de investimentos,
geração de postos de trabalho e renda à sociedade.
Estamos perdendo competitividade e muitas empresas estão migrando para outros
países. Nos últimos 40 anos chegamos a pouco mais de 1% de participação no
comércio internacional, enquanto outros países até quintuplicaram seu desempenho.
No cenário crítico em que vivemos são necessárias mudanças amplas e urgentes. O
caminho a ser trilhado é a busca de consenso e soluções a partir da livre negociação
coletiva das condições de trabalho. Por isso, modernizar as relações trabalhistas é
imprescindível.
Que possamos somar e unir esforços nesse sentido, independentemente de que lado
está: empregando, trabalhando ou até mesmo fazendo os dois.
(Paulo Afonso Ferreira é vice-presidente da CNI e presidente do Conselho de Assuntos
Legislativos da CNI).
'Não há plano B por não haver planeta B', diz presidente da Unilever Brasil
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Aos 50 anos, Fernando Fernandez está há cinco à frente da Unilever Brasil, uma das
três maiores operações da companhia que faturou 2,7 bilhões de euros em 2016.
"A primeira é Estados Unidos. Índia e Brasil oscilam entre segundo e terceiro lugar,
dependendo do câmbio", diz.
Ao anunciar os números do Plano de Sustentabilidade Unilever, lançado há sete anos,
o executivo destaca a liderança brasileira em metas como chegar a 100% de utilização
de matérias-primas de origem sustentável em 2020. "No Brasil, estamos em 80%. No
mundo, 61%." Ser sustentável, para ele, é questão de sobrevivência, tanto para
empresas, governos ou países. "Por mais poderosos que sejam."
Em entrevista exclusiva à Folha, o argentino filho de classe média e que sempre
estudou em escolas públicas fala sobre a possibilidade de progredir na e com a
companhia. "Queremos ser ferramenta de progresso", afirmou, após encontro com
empreendedores sociais.
Ele também apresenta casos do "marcas com propósito" do portfólio, que contribuíram
com 60% do crescimento da companhia em 2017. É o caso de Brilhante, marca de
produtos de limpeza, que promove empreendedorismo feminino; e Kibon, que aposta
em microempreendedores e uma rede móvel de vendedores para ganhar capilaridade
e chegar a parques e praias Brasil afora.

*
Folha - Como uma gigante como a Unilever pode se abrir para pequenos
empreendedores?
Fernando Fernandez - O programa de inclusão e empreendedorismo social dentro
da companhia é parte do Plano de Vida Sustentável e já tem sete anos. São metas em
diferentes áreas em três grandes temas: dobrar o tamanho do negócio, cortar pela
metade nosso impacto ambiental e melhorar o bem-estar de 1 bilhão de consumidores
no mundo.
Há mudanças perceptíveis?
Reduzimos violentamente a utilização de recursos em nossas operações industriais.
Na emissão de gases do efeito estufa, a redução, em toneladas, é de quase 45%; de
água, 37%. No Brasil, 80% das nossas matérias-primas são de origem sustentável.
No mundo, atingimos 61%. A meta é chegar a 100% em todo o mundo em 2020. No
ano passado, compramos 220 mil toneladas de soja certificada de 38 produtores
brasileiros certificados. Levamos em conta indicadores sociais e ambientais na
produção e eliminação de trabalho escravo.
E quanto a transgênicos?
Temos transgênicos em alguns produtos. Sem eles, haveria muita gente passando
fome. Os transgênicos tiveram papel muito grande na expansão da capacidade
produtiva mundial. Têm imagem ruim, mas ao mesmo tempo têm impacto na
disponibilidade de alimentos a nível global a um custo razoável.
Como uma empresa de alimentos lida com a questão da obesidade e outros
males relacionados à má nutrição?
A nutrição saudável é pilar fundamental da nossa estratégia. Qualquer empresa de
alimento que não esteja fazendo isso vai ficar fora do jogo rapidamente. É questão de
sobrevivência. Um terço do nosso portfólio de alimentos é melhorado em termos
nutricionais todos os anos, com redução de quantidade de açúcar, gordura e sal.
A empresa lançou um projeto de venda direta de sorvete?
O projeto se chama Eu Sou Kibon, uma iniciativa global. É um sistema móvel de vendas
e distribuição baseado em microempreendedores e microdistribuidores. O que está por
trás disso: na praia, no parque ou na saída da escola não tem loja para comprar
sorvete. Temos um país tropical ou subtropical como o Brasil com um freezer de
sorvete para cada 2.000 habitantes. Na Europa e mesmo no Equador, tem-se um para
cada 500 habitantes.
Como será explorado este potencial de crescimento?
A venda em locais públicos estava muito limitada e chegávamos ao consumidor a um
preço alto. Costuma-se pagar R$ 3, R$ 4 a mais na praia do que na padaria. Havia
muitos níveis de distribuição dentro da cadeia.
Começamos com um piloto no Recife ano passado, com 30 microempreendedores, que
se associam a seis ou sete sorveteiros cada um. A ideia é expandir para 8.000
vendedores nas ruas ligados a mil microempreendedores. E podemos chegar a 20 mil
em cinco anos.

Como funciona o modelo?
Em parceria com a Aliança Empreendedora, construímos pacotes para dar aos
microempreendedores capacidade de começar o seu negócio. Entregamos em
comodato carrinhos e freezeres, que funcionam como ponto de estoque. Não há
desembolso inicial. A primeira carga de sorvete é em consignação. Damos
oportunidades e também é bom para os negócios. Em Pernambuco, a cada 1 km de
praia, há um vendedor Kibon. Esquema que estamos levando a outros quatro Estados:
Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Maranhão.
Quanto rende para o vendedor, em média?
O vendedor tira dois salários mínimos por mês. E a maioria estava desempregada.
Muitos moram em comunidades, como a de Brasília Teimosa, no Recife. Em muitos
casos, o microempreendedor tem três ou quatro pessoas da família trabalhando com
ele. Muitos são mulheres. Em geral, elas têm um cuidado maior com dinheiro.
Como é o processo de licença para venda em local público?
A única limitação é a outorga das licenças para operar em parques e praias. Damos
suporte, mas o processo é lento e burocrático, dependendo da prefeitura. Há cidades
que sai em semanas e em outras leva um ano.
É um paradoxo, quando 8.000 vendedores nas ruas equivalem a três fábricas. Uma
montadora de carro, por exemplo, gera 4.000 empregos. Estamos falando aqui de
duas. As autoridades deveriam facilitar a criação de emprego. Um dia que perco por
não ter empreendedor vendendo sorvete são vendas e salários a menos. É renda para
um cara que pode estar em situação difícil em comunidades com tentações como
narcotráfico.
Que outras iniciativas de inclusão social fazem parte da cadeia de valor da
Unilever?
No Ciclo Brilhante, já oferecemos ferramentas para 150 mil mulheres
empreendedoras. É uma iniciativa da marca Brilhante, que nos últimos cinco anos
multiplicou por quatro o faturamento no Brasil. Toda a comunicação é ancorada no
empreendedorismo feminino. E, claro, há um boca a boca que gera fixação da nossa
marca com imagem positiva, o que impacta na decisão de compra.
É bom para o negócio?
Unilever não é uma organização filantrópica. A gente está aqui para ganhar dinheiro,
para dar retorno positivo aos acionistas. Porém, desde a sua fundação na Inglaterra
vitoriana, o nosso fundador falava de prosperidade compartilhada. É muito difícil ter
uma companhia de sucesso quando se parte de uma sociedade que não progride,
quando se destrói os recursos dos quais necessitamos. Temos uma visão de retorno
que está vinculado à ideia do "triple botton line" [tripé de sustentabilidade "people,
planet e profit" medido em termo sociais, ambientais e econômicos], que muitas
empresas também seguem.
Em que pé está o processo de a Unilever se transformar em B-Corp, a exemplo
da Ben & Jerry, que foi adquirida pela companhia e é certificada?
Este é um processo lento. Não se muda um barco tão grande como a Unilever todo e
ao mesmo tempo. Nós falamos muito dos "speed boats", os botes de alta velocidade
dentro da companhia. Ben & Jerry é um clássico caso de "speed boat" e está liderando
o processo para que mais marcas entrem no mesmo processo.
A Danone, que é concorrente, acaba de ter sua operação na Espanha
certificada. Já vocês estão indo na linha de buscar certificação B por marcas?
Ben & Jerry é quase uma companhia dentro da companhia. É uma operação que se
gerencia por si própria. É o modelo mais frequente. Quem poderia dizer que a Ben &
Jerry poderia ser parte da Unilever há 15 anos? Mas temos flexibilidade. Nossa
intenção permanente é nos adequar aos novos tempos.
Como ser uma companhia mais sustentável?

A maior parte da perda do sistema em termos de sustentabilidade acontece na etapa
de consumo. Ainda é muito complicado a educação do consumidor. Hoje, eu posso
compactar um sabão em pó, um desodorante pela metade. O que significa metade do
uso de alumínio, metade da embalagem. Porém, é difícil o consumidor perceber esta
equação. Ele ainda vê como algo menor.
Como superar a desconfiança do consumidor de que sustentabilidade é só
marketing?
Hoje, os níveis de transparência são muito maiores. Nosso presidente global diz que
as companhias que ignorem o problema da fome, da equidade, da diversidade, da
mudança climática no curto prazo não vão ter razão de existir. O consumidor quer
saber o que está por trás de uma marca, de um produto, os valores da companhia. E
as corporações ao final seguem o dinheiro. Se o consumidor dá as costas porque não
vê uma genuína preocupação com estes temas, em algum momento você vai perder.
Isto vale para a decisão de Donald Trump de tirar os EUA do Acordo de Paris?
O acordo foi consequência de um movimento grande da sociedade civil. Não tem
governo, não tem presidente, não tem país, por mais forte que seja, que no longo
prazo possa dar as costas para isso. As empresas, ao final, vão seguir a sociedade civil
e aqueles que compram os seus produtos. Ninguém quer ser associado a energia suja.
Não há plano B por não haver planeta B. No longo prazo, os poderes econômicos
seguem a cidadania. E os governos seguem o poder econômico e os cidadãos.
Qual é a lógica de aproximação com empreendedores sociais para a Unilever?
A gente precisa imbuir dentro da companhia esse espírito empreendedor. No final das
contas, eu sou um administrador do dinheiro dos outros. Mas os empreendedores
correm risco pessoal, colocam paixão nas suas iniciativas. Queremos isso mais e mais
dentro do negócio.
É possível misturar com sucesso as duas culturas?
O "talibanismo" das grandes empresas é ruim. O dos empreendedores sociais,
também. O pêndulo tem que se acomodar em um algum lugar onde possamos falar
uma linguagem comum, quando os valores são comuns. Nestes dias, em que somos
bombardeados com tantas notícias ruins e uma crise de valores importante, há muitas
pessoas que acreditam em fazer da nossa sociedade um lugar melhor. Alguns,
produzindo sabonete e xampu. Outros, fazendo tecnologia. Os problemas são
demasiadamente grandes para que só um lado resolva. Todos os temas de
sustentabilidade, entre eles o uso racional de recursos, são demasiadamente
importantes para serem deixados nas mãos dos governos.
Raio-X
Idade
50 anos
Formação
Graduou-se em Economia pela Universidade de Buenos Aires e em Ciências Comerciais
pela Commerce Superior School Carlos Pellegrini
Atuação
Presidente da Unilever Brasil desde setembro de 2011, ocupou a mesma posição nas
Filipinas entre 2008 e 2011; está na companhia há 28 anos
Medidas microeconômicas podem melhorar ambiente de negócios e estimular
produtividade
13/06/2017 – Fonte: CNI
Novas medidas microeconômicas devem ser adotadas com base na
experiência e nas sugestões do setor privado, para que tenham impacto
imediato

O empréstimo com desconto em folha de pagamento, conhecido tecnicamente como
crédito consignado, já era uma modalidade utilizada por instituições financeiras e
trabalhadores em 2003, quando o governo editou uma medida provisória com nova
regulamentação, dando mais segurança jurídica para esse tipo de operação. Num
período de quatorze anos, entre 2003 e 2016, o volume de crédito consignado, que
tem juros menores, passou de R$ 9,7 bilhões para R$ 120,6 bilhões, conforme dados
do Banco Central, o que representou um crescimento de 1.143%.
Com mais segurança jurídica, essa modalidade de crédito, cujo risco de inadimplência
é muito baixo, passou a ser um dos principais tipos de empréstimo feito pelos bancos
brasileiros. Sem a grande visibilidade das reformas estruturais, como as mudanças na
Previdência Social, regras como essas – simples, acessíveis e de fácil execução –
contribuem para melhorar o ambiente de negócios no país e, com isso, estimular a
atividade econômica. Implementada de maneira adequada, esse tipo de medida,
classificada como microeconômica, complementa as medidas estruturais.
“O ajuste fiscal e o afrouxamento da política monetária não são suficientes para
garantir a retomada consistente do crescimento. Para que a economia, de fato, volte
a crescer de forma sustentável, é preciso, entre outras coisas, avançar também na
agenda de reformas microeconômicas que ampliem a produtividade como um todo”,
avalia José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Esse tipo de
medida, segundo ele, aumenta a segurança jurídica para as empresas.
No final do ano passado, o governo anunciou algumas medidas microeconômicas com
o objetivo de estimular a atividade e, desde então, vem preparando novas propostas
a serem adotadas já neste ano, agora sob a coordenação do economista João Manuel
de Pinho Mello, que desde março chefia a Assessoria Especial de Reformas
Microeconômicas do Ministério da Fazenda e é um dos entrevistados desta edição.
Além da Fazenda, participam da preparação das medidas o Banco Central e o Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além de especialistas do setor privado.
O objetivo geral das reformas microeconômicas é melhorar o ambiente de negócios no
país e estimular a produtividade. Pesquisa do Banco Mundial intitulada Doing Business,
que avalia e compara o ambiente de negócios no cenário internacional, coloca o Brasil
na 123ª posição num ranking de 190 países, atrás de África do Sul, China e Índia,
conforme o relatório divulgado no final de 2016. A lista é liderada pela Nova Zelândia,
seguida de ingapura e Dinamarca. Em alguns itens específicos, como o tempo e a
burocracia para abertura de empresas, o Brasil ficou na 175ª posição.

Os técnicos que participam das discussões comentam que as medidas serão adotadas
uma a uma, quando seus detalhes estiverem bem definidos, e não agrupadas como
um novo pacote de estímulo à economia. Elas vão desde a atualização da Lei de
Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) até a simplificação dos procedimentos de
exportação e importação, passando pela redução de burocracias e facilidades para
realizar transações de forma ainda mais segura.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Na atualização da Lei de Recuperação Judicial, por
exemplo, uma das ideias em discussão é mudar as regras de pagamento dos tributos
federais, com prazos diferenciados de acordo com o porte da empresa e o valor do
débito, segundo o economista Aloisio Araújo, professor da Escola de Pós-Graduação
em Economia da Fundação Getúlio Vargas (EPGE/FGV). Outra coisa, diz ele, é a
possibilidade de um maior número de credores participar do processo de recuperação,
mas, segundo Araújo, há o risco de as instituições financeiras reduzirem o volume de
empréstimos, uma vez que, atualmente, quem financia tem maior participação nos
processos de recuperação.
“Sou a favor de mais flexibilidade, com parcelamento mais longo no caso de dívidas
maiores, e mais curtos quando a dívida não for tão grande. O Fisco poderia entrar
como parceiro – embora eles não possam negociar em função da legislação”, afirma
Araújo, que participa de grupo montado pelo governo para discutir a atualização da
Lei de Recuperação Judicial. Outra possibilidade, afirmou, seria a Receita Federal
receber uma parcela igual à que é paga a outros credores.
Ainda sobre as mudanças na Lei de Recuperação Judicial, Araújo defende que, quando
um processo não for bem-Sucedido ou não for aprovado, a empresa passe direto para
a falência ou liquidação, mas ainda dentro do processo de recuperação, sem ter que
iniciar novamente do zero. Outro ponto em discussão é a possibilidade de
criar mecanismos dentro da recuperação judicial específicos para as médias e
pequenas empresas. “A lei atual não está funcionando bem para elas e precisamos
pensar em outros mecanismos que sejam mais eficientes”, constata.
Defensor de uma reforma tributária, Araújo é a favor da simplificação da legislação do
PIS/Cofins, medida já em estudo pela equipe do ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. “Nas minhas idas a Brasília, me falaram que cerca de 70% dos recursos no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) estão relacionados à cobrança
desses tributos. A simplificação tende a reduzir o volume de recursos apresentados
pelas empresas contra as autuações da Receita”, diz o
professor.

ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS - A simplificação do processo de
abertura e fechamento de empresas também pode melhorar o ambiente de negócios,
segundo Ignácio Crespo, economista da Guide Investimentos. De acordo com
a estimativa do Doing Business, o prazo médio para a abertura de uma empresa no
Brasil, com base em dados de 2015, era de 107 dias. Desde que a pesquisa foi feita,
o governo adotou algumas medidas para acelerar esse processo e também reduzir o
prazo para fechamento de empresas, mas avalia que o procedimento pode ser ainda
mais simplificado.
Segundo Crespo, é necessário, também, adotar medidas para melhorar as condições
do capital de giro para as empresas e estimular os bancos privados a elevarem essas
linhas de crédito. Ele lembra que o Banco Central vem implementando, desde o ano
passado, diversas ações para fortalecer a cidadania financeira, modernizar a legislação
bancária, tornar o sistema financeiro mais eficiente e reduzir os custos de
intermediação nas operações de crédito.
“O brasileiro leva, em média, 79,5 dias para abrir um negócio, de acordo com
o relatório Doing Business de 2017, do Banco Mundial. São necessários 11
procedimentos burocráticos para dar início a um negócio.” Doing
Business/Banco Mundial - 2017
Um dos objetivos do Banco Central é aperfeiçoar os mecanismos de solução de
conflitos entre o cidadão e o sistema financeiro. Nesse sentido, o banco pretende
implementar um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para ampliar as práticas de mediação como instrumento para resolver, de
maneira mais rápida e com menos custos, os conflitos entre os clientes e as instituições
financeiras.
Com o objetivo de reduzir o custo dos empréstimos, a agenda do Banco Central
contempla as seguintes ações: simplificar regras do compulsório que os bancos
recolhem à autoridade monetária; estimular os pagamentos em dia por meio de
mecanismos como o Cadastro Positivo, reformulado no final de 2016, e a duplicata
eletrônica; regulamentar a Letra Imobiliária Garantida; reavaliar o impacto do crédito
direcionado; e estimular uma agenda de discussões com as instituições financeiras e
a sociedade para reduzir o spread bancário.
Também com o objetivo de reduzir conflitos que geram insegurança jurídica, Souza
Júnior, do Ipea, sugere a criação de câmaras de arbitragem para assuntos ligados às

Parcerias Público-Privadas (PPPs). “Em alguns momentos, o conflito acontece porque
uma frase está mal redigida”, diz o especialista. Para ele, há um excesso de regras em
áreas específicas e isso pode desestimular investimentos por parte do setor privado.
Segundo Souza Júnior, diminuir os contenciosos jurídicos é uma medida que reduz
custos administrativos.
REGRAS HORIZONTAIS - Regras horizontais aplicadas a todas as empresas: essa
deve ser a principal diretriz das reformas microeconômicas, segundo André Portela,
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. Segundo ele, a existência
de créditos direcionados é uma medida que gera distorções e precisa ser analisada
sob esse aspecto. Ele cita, ainda, a lei do Simples, que tem uma intenção meritória de
estimular o empreendedor e o microempresário mas, da forma como foi desenhada,
provoca distorções.
Ao limitar o faturamento para as empresas se enquadrarem no Simples, diz Portela,
“você cria um incentivo para que as empresas que crescem por mérito próprio
precisem se dividir depois, para não saírem do Simples, e, com isso, ocorre uma
pulverização de capital porque não tem ganho de escalas”. De acordo com Portela, “o
ideal seria ter um Simples para todo mundo, com alíquotas iguais para todos os
contribuintes. Ao criar uma lei para beneficiar o pequeno empresário, o governo
estimula a perda de eficiência”, afirma. Outro ponto importante, segundo ele, é o
tempo gasto para o pagamento de tributos no Brasil, considerado elevado.
“Quando se criam alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo de contratação, surgem
distorções. Num escritório de advocacia, você pode ser contratado com registro em
carteira ou como pessoa jurídica, por meio da sua empresa. Numa mesma atividade
você tem dois tipos de contratação e, ao estimular a contratação como pessoas
jurídicas, acaba superdimensionando outros profissionais como os contadores”, avalia
Portela. Isso, diz, acaba distorcendo a alocação das pessoas com talento, que
poderiam estar atuando em atividades de maior criatividade.
QUESTÕES TRABALHISTAS - André Portela, da FGV de São Paulo, destaca, ainda,
a necessidade de incluir na agenda das reformas microeconômicas a questão da
regulamentação das ocupações. “O fato de haver muitas ocupações regulamentadas
faz com que parte delas se torne obsoleta porque no mundo atual sempre surgem
novas ocupações, o que é muito comum, especialmente em momentos de mudança
tecnológica. E a nossa regulamentação de ocupações acaba perpetuando ocupações
velhas”. É preciso reduzir o número de ocupações regulamentadas, diz ele.
Portela cita como exemplo os postos de gasolina, comércio no qual ele considera que
o serviço de abastecimento pode ser feito diretamente pelo consumidor, como
acontece nos Estados Unidos e em outros países. É importante, diz, permitir a
transição entre as novas ocupações e aquelas que estão desaparecendo. “Do jeito que
está a nossa regulamentação, fica difícil essa transição”, avalia. “Por que não posso
eu mesmo colocar meu combustível no posto de gasolina? As regras atuais restringem
o crescimento”, critica o especialista.
Na regulamentação do trabalho, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende
diversas novas medidas, como, por exemplo, a redução das multas por infrações
fiscais, adequando-as à realidade econômica do país, a revisão da Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) e a definição das bases de cálculo para contratação de
aprendizes. Neste último caso, o objetivo é especificar, por meio de critérios técnicos,
as funções que demandam uma formação profissional específica e, assim, quais
ocupações
seriam
incluídas
na
base
de
cálculo
da
aprendizagem.
De acordo com a legislação atual, as empresas são obrigadas a destinar entre 5% e
15% dos seus cargos à contratação de aprendizes para a formação técnico-profissional
metódica em atividades que demandam essa espécie de formação. Contudo, por
interpretação do Ministério do Trabalho, foram incluídas na base de cálculo desta cota

praticamente todas as funções existentes na empresa, o que acabou também
motivando a alteração unilateral, pelo ministério, da CBO.
Dessa forma, quase todos os grupos e ocupações profissionais identificados na CBO
passaram a ser caracterizados como atividades que demandam aprendizagem. Em
consequência, gerou-se inchaço da cota, demanda irreal para empresas e entidades
de formação profissional. Para a formação de profissionais devidamente qualificados,
é necessário que se identifique, precisamente e de forma técnica, quais ocupações
realmente demandam aprendizagem.
Essa mudança, segundo a CNI, fará com que os esforços e recursos de empresas e
entidades formadoras sejam alocados de forma eficiente, o que reduzirá a insegurança
jurídica para as empresas, as quais poderão focar em uma formação profissional
efetiva, possibilitando inclusive contratação dos trabalhadores formados ao fim do
contrato de aprendizagem.
Pela Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), as empresas devem empregar e
matricular em cursos de aprendizagem profissional um número de aprendizes entre
5% e 15% dos trabalhadores contratados, cujas funções demandam formação
profissional.
Na avaliação da CNI, uma vez que há demanda pela formação profissional de pessoas
com deficiência para preenchimento das cotas reservadas a elas (2% a 5% dos cargos,
proporcionalmente ao número de empregados em empresas com mais de 100
empregados), e já tendo as empresas que realizar formação profissional no nível de
aprendizagem, compatibilizar ambas as necessidades pode representar a melhor
colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, suprindo as dificuldades
em formação profissional.
Dessa maneira, estimula-se a formação profissional, fazendo efetiva a inclusão. Por
outro lado, reduzem-se os constantes problemas das empresas que não conseguem
contratar pessoas com deficiência habilitadas para o preenchimento das vagas de
trabalho em número suficiente para o atendimento da cota estabelecida pela Lei nº
8.213/91.
A entidade defende, ainda, a unificação dos critérios para classificação de acidentes
de trabalho, uma vez que a ausência de padronização gera diferentes interpretações
sobre o tema. Atualmente, há ausência de padronização quanto à caracterização dos
acidentes de trabalho. Isso ocorre devido à existência de duas normas legais – Lei
nº8.213/91 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 31/08 – que preveem parâmetros
diferentes para a classificação dos acidentes.
A Lei nº 8.213/91 identifica os acidentes de trabalho como acidente típico, doença
profissional, doença do trabalho, acidente decorrente de situação excepcional e
acidente decorrente de nexo técnico epidemiológico. Já a Instrução Normativa
INSS/PRES nº 31/08 reúne essas seis espécies em três grupos: nexo profissional, nexo
técnico individual e nexo técnico epidemiológico previdenciário.
Na caracterização administrativa de um acidente de trabalho, a perícia do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), contudo, não segue o previsto na Lei nº8.213/91,
mas sim o previsto na instrução normativa, o que gera insegurança e dúvidas, quando,
por exemplo, não se esclarece em qual dos nexos se encaixa o acidente típico.
A unificação reduzirá esse tipo de imprecisão. As empresas terão o direito de conhecer
quais agentes nocivos estão causando acidentes para poder trabalhar em sua
eliminação, os trabalhadores poderão postular os direitos que entendem devidos e a
Previdência Social não terá nenhum prejuízo em relação ao que já é feito atualmente.

COMÉRCIO EXTERIOR - O Brasil tem, hoje, cerca de 20 mil empresas exportadoras.
O estudo Impactos da facilitação do comércio sobre a indústria de transformação no
Brasil, elaborado pela FGV a pedido da CNI, mostrou que, entre os principais gargalos
apontados pelas empresas estão a burocracia alfandegária e aduaneira, além da
multiplicidade de tarifas cobradas nos portos, aeroportos e pelos diversos órgãos
envolvidos no processo de comércio exterior. Um passo para resolver esses problemas
foi dado com a implementação do Portal Único do Comércio Exterior, no começo de
2017.
Implantado para as exportações realizadas pelo modal aéreo, o portal vai ser adotado
em etapas. A previsão é que até junho esteja funcionado para as exportações pelos
modais rodoviário e marítimo e, até o final do ano, para as importações.
“Esse portal não deve digitalizar a burocracia que já existe, mas simplificar e facilitar
o processo de exportação e importação. E nesse sentido, com o apoio do setor privado,
o Brasil está inovando”, avalia Constanza Negri Biasutti, gerente de política comercial
da CNI.
Outro ponto importante, segundo ela, é o Acordo de Facilitação de Comércio da
Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em 2013 na Indonésia. Em
fevereiro de 2017, após o acordo entrar em vigor, a CNI criou o Facilitômetro,
infográfico que informa, de modo simples e acessível, se o Brasil está cumprindo os
artigos
do acordo. A ferramenta digital será atualizada frequentemente para que o setor
privado possa acompanhar o desempenho do governo brasileiro na redução da
burocracia e do custo no comércio exterior.
O infográfico está dividido em quatro cores: verde, para as ações que já estão prontas;
laranja, para o que está em andamento; amarelo, para os casos em que o Brasil
notificou a OMC de que havia cumprido, mas a indústria entende que é necessário
melhorar; e vermelho, para as medidas que ainda não saíram do papel.

A OMC calcula que, quando os países fizerem as reformas previstas no tratado para
reduzir a burocracia, o custo do comércio global será reduzido em 14,3%, injetando
US$ 1 trilhão nocomércio internacional. Segundo Constanza, o acordo vai alavancar e
acelerar as reformas no Brasil, que são necessárias para dar mais competitividade aos
produtos brasileiros.
Pelo acordo, os países podem notificar quais compromissos previstos já estão sendo
cumpridos (categoria A), quais compromissos vão precisar de mais tempo para serem
cumpridos (categoria B) e quais talvez precisem de cooperação técnica ou apoio
financeiro (mais voltados para países menos desenvolvidos). Outra inovação que o
acordo traz, segundo ela, é a criação de um Comitê Nacionalde Facilitação do
Comércio, onde o setor privado deverá ter uma participação ativa.
“O Portal Único do Comércio Exterior não deve digitalizar a burocracia que já
existe, mas simplificar e facilitar o processo de exportação e importação.”
Constanza Negri Biasutti, gerente de política comercial da CNI
Entre as prioridades da CNI para facilitar o comércio exterior, Constanza destaca os
seguintes pontos: implantação do Portal Único de Comércio Exterior em 2017, de
acordo com orçamento, prazo e escopo planejados; promoção da plena integração dos
órgãos anuentes ao portal; realização de levantamento do universo de encargos, taxas
e contribuições arrecadados pelos órgãos anuentes do comércio exterior brasileiro que
incidem sobre as importações e exportações de bens; e criação de um sistema de
coleta única de pagamentos deencargos e taxas aplicadas no Comércio exterior
brasileiro.
Segundo ela, hoje o Brasil não tem dados sobre o tempo do processo de exportação e
importação. Embora a Receita Federal tenha informações sobre esse prazo nas ações
relacionadas ao órgão, faltam dados dos órgãos anuentes, como Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional
(Vigiagro). Um estudo do Banco Mundial (Bird) estimou em 13 dias esse prazo para a
exportação e em 17 dias para o processo de importação.
De acordo com o estudo Impactos da facilitação do comércio sobre a indústria de
transformação no Brasil, se transformado em tarifas, o prazo teria a seguinte
correspondência: na exportação equivaleria a uma taxa de 13,4% e na importação,
de 14% – bem acima da tarifa média de importação aplicada atualmente no Brasil, de
7,8%.
Segundo ela, a integração dos órgãos anuentes ao processo de exportação é
fundamental para resolver esse tipo de gargalo no comércio exterior. “Sem essa
integração não conseguiremos avançar”, afirma Constanza.
Com as medidas que devem ser adotadas, a CNI estima que o prazo poderia ser
reduzido para 8 dias, nos processos de exportação, e 10 dias, nas importações –
entrando na média dos países da OCDE.
A FGV também fez uma estimativa de impacto econômico: a corrente de comércio
teria um aumento médio de 6% a 7% nos próximos anos e o Produto Interno Bruto
(PIB) subiria 1,5% (US$ 23,8 bilhões) no primeiro ano, podendo chegar a 2,5% (US$
74,9 bilhões) no 14º ano.

MPE: Sebrae destina R$ 20 Mi para projetos de inovação
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Os pequenos negócios serão cada vez mais essenciais para o ambiente de inovação
nas empresas brasileiras. Um grande impulso foi dado nesta segunda-feira, 12, em
São Paulo, pelo Sebrae e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii), com o lançamento das ações de incentivo para as empresas desse
segmento.
“A inovação está na cabeça das pessoas. E serão as pequenas empresas, mais ágeis,
que irão trazer isso para as grandes corporações, que enfrentam barreira de burocracia
para tomar decisões”, ressaltou o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. O
lançamento ocorreu na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo.
O Sebrae vai aportar R$ 20 milhões para garantir o atendimento aos pequenos
negócios. Do valor total de cada projeto apresentado pelas empresas, um terço será
bancado pela Embrapii, até um terço pela unidade estadual Embrapii onde o estudo
será desenvolvido, e o restante ficará sob encargo da empresa, com subsídio do
Sebrae. A previsão é que cerca de 200 empresas sejam atendidas nesta primeira
etapa.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab,
elogiou a iniciativa do Sebrae em destinar recursos voltados para a inovação aos
pequenos negócios.
“Exemplos como esse contribuem para gerar empregos e para a recuperação da
economia”, disse Kassab. Afif destacou que a iniciativa une os esforços do Sebrae, que
tem grande capilaridade nacional, com a Embrapii, que vai selecionar as propostas
que serão atendidas. Ele ressaltou que a Lei de Terceirização também vai estimular
que os pequenos negócios tragam cada vez mais inovação para dentro das grandes
empresas, participando do processo de encadeamento produtivo.
“Esse projeto marca a entrada da Embrapii em um importante segmento: o de
pequenas empresas”, destacou presidente do Conselho de Administração da Embrapii,
Pedro Wongtschowsk. Por sua vez, o presidente da Embrapii, Jorge Guimarães,
ressaltou que os projetos desenvolvidos para os programas específicos para uma
grande companhia posteriormente podem ser disponibilizadas para o mercado,
gerando recursos para os pequenos negócios.
No contrato, foram definidas duas linhas de financiamento: a primeira, voltada para
desenvolvimento tecnológico, destina-se apenas aos microempreendedores
individuais, startups, micro e pequenas empresas. A segunda é de encadeamento
tecnológico e pode contar, de acordo com demanda de mercado, com empresas de
médio e grande porte.
Inovação na prática
Os projetos não precisarão passar pelos processos típicos de um edital. Bastará o
empresário apresentar, a qualquer momento, a proposta ao Sebrae ou à apreciação
de uma unidade credenciada da Embrapii. A viabilidade do projeto será avaliada dentro

do rol de competências da unidade e do nível de maturidade tecnológica. Veja mais
informações no link www.sebrae.com.br/embrapii.
Um dos candidatos que deve participar é o empresário Lincoln José Lepri, da
Intelectron Robotics, de São José dos Campos. “Esse projeto traz confiança para que
as pequenas empresas possam investir em inovação. O que falta hoje no mercado é
justamente o financiamento para desenvolvimento das propostas”, comentou Lepri,
que desenvolve robôs usados dentro das indústrias, em ambientes controlados.
Artigo: As doenças crônicas e seus efeitos sobre o trabalhador e a indústria
13/06/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
A obesidade e o excesso de peso acarretam em oito dias de faltas no trabalho
por ano, em comparação aos três dias de faltas de quem tem o peso normal

Antonio Costa/Arquivo Gazeta do Povo
Quando se fala em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), principalmente
obesidade e hipertensão, é preciso levar em conta toda a implicação que esses fatores
têm na vida do trabalhador da indústria.
O Brazil-US Business Council, organização que se dedica ao fortalecimento das
relações econômicas e comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil, estima que no
Brasil, até 2030, os casos de absenteísmo, presenteísmo e aposentadoria precoce
causados por doenças crônicas atinjam perdas de 8,7% do PIB. E, de acordo com a
Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, 45,1% dos entrevistados
reconheceram ter pelo menos uma DCNT, sendo a Região Sul do país a de maior
prevalência, com 52,1% dos casos.
Entre as DCNT, a hipertensão arterial é a de maior incidência, com 21,4%. Ela é
responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência
renal terminal. Também responde por cerca de 40% dos casos de aposentadoria
precoce e de absenteísmo no trabalho. A obesidade e o excesso de peso acarretam,
segundo uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, agência do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, em oito dias de
faltas no trabalho por ano, em comparação aos três dias de faltas de quem tem o peso
normal.
Em cuidados médicos anuais, um obeso custa US$ 1,4 mil a mais que uma pessoa
com peso normal
Os dados são expressivos e comprovam que, em cuidados médicos anuais, um obeso
custa US$ 1,4 mil a mais que uma pessoa com peso normal, sendo que a redução de
apenas 10% do peso resulta em ganhos de produtividade para a empresa.
A partir desse cenário, ganham importância os programas colaborativos de redução
de peso, que confirmam um retorno de US$ 5 para cada US$ 1 investido. Contar com
colaboradores mais saudáveis e aptos a exercer suas funções permitirá que melhores

indicadores sejam alcançados. Ganha proporção, também, a conscientização dos
trabalhadores à adoção de um estilo de vida ativo e saudável, com o intuito de
combater os fatores de risco das DCNT. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), “os principais fatores de risco para as DCNT são atividade física insuficiente,
uso do tabaco, uso nocivo do álcool, colesterol alto e alimentação inadequada”.
Podemos também considerar má saúde mental e baixa qualidade de sono como
questões relevantes nesse processo.
A alimentação saudável é um importante fator de prevenção das doenças crônicas não
transmissíveis. Um estudo da Organização Mundial de Saúde aponta que o consumo
insuficiente de frutas, legumes e verduras – o que corresponde a um consumo diário
inferior a 400 gramas ou cinco porções por pessoa – provoca anualmente, no mundo
todo, 2,7 milhões de mortes, 31% das doenças isquêmicas do coração, 11% das
doenças cerebrovasculares e 19% dos cânceres gastrointestinais.
Rechaçar tais fatores são aspectos determinantes para uma prevenção eficaz às DCNT.
No Paraná, o Sesi, com o eixo de Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis,
do Programa Cuide-se+, atua de forma incisiva na prevenção e redução das
consequências das DCNT por meio de intervenções dinâmicas e participativas,
envolvendo as áreas de educação física, nutrição, psicologia e enfermagem e buscando
reduzir o impacto das doenças crônicas no setor industrial.
A mudança nos hábitos de vida e o cuidado com a saúde, pelo aumento das atividades
físicas, reeducação alimentar e uma melhora da saúde mental, são as melhores
estratégias de redução de custos com saúde dos trabalhadores da indústria.
(Eduardo Weigang de Campos é analista de Negócio do Sesi no Paraná).
Consumo aparente da indústria cresceu 0,5% de março para abril, diz Ipea
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O consumo aparente da indústria cresceu 0,5% em abril, em comparação com março,
segundo indicador divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Instituto de Política
Econômica Aplicada (Ipea). Em relação a igual mês do ano passado, no entanto, foi
registrada queda de 4,7%, resultado que interrompe quatro meses de alta. O indicador
é definido por uma equação da produção industrial doméstica, acrescida das
importações e excluídas as exportações.
Em 12 meses, houve desaceleração do ritmo de queda, de -4,6% para -4,2%. Segundo
o Ipea, houve um escoamento líquido para o setor externo, embora em magnitude
menor que nos períodos anteriores.
Enquanto o volume importado de bens industriais diminuiu 0,3%, as exportações
acumularam alta de 2,2% no período de 12 meses até abril. “A melhora gradual no
desempenho das importações corrobora um cenário mais benigno para a produção
industrial”, avaliou Leonardo de Carvalho, do Grupo de Conjuntura do Ipea, em
comunicado.
Os destaques positivos da pesquisa foram as categorias de bens de capital, que
apresentou alta de 0,7%, e de bens intermediários, que avançou 0,2%. Em
contrapartida, a categoria de bens de consumo semi e não duráveis registrou queda
de 2,6%. Na comparação com abril de 2016, no entanto, a queda foi generalizada,
com destaque negativo para a produção de bens de consumo, que caiu 10%.
A indústria extrativa voltou a avançar em abril, ao apresentar alta de 2,4%, na
comparação mensal. Já a indústria de transformação se manteve estável, com queda
de 0,2%.

Dentro da indústria, o Ipea ressaltou o desempenho positivo dos segmentos de
produtos alimentícios (2,5%) e de máquinas e equipamentos (4,7%), ante março. No
sentido oposto, a demanda por veículos automotores caiu 0,7%.
Comparado a abril de 2016, apenas nove atividades apresentaram variação positiva,
sobretudo, metalurgia, que avançou 9,2%. Nos 12 meses concluídos em abril, cinco
setores apresentaram variação positiva, com destaque para produtos químicos
(2,2%), têxteis (4,2%) e equipamentos de informática (4,3%).
Artigo: O Brasil está doente e precisa de estímulos e cuidados especiais
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Tirando os dias terríveis da hiperinflação do fim dos anos 1980, este é seguramente o
pior momento da economia brasileira em muitas gerações.
A crise foi mais grave na década de 1980 porque existia, então, um fator hoje ausente,
a crise cambial, que obrigava o país a andar de pires na mão em busca de recursos
para saldar seus compromissos em dólar.
Isso estabelecia uma total dependência dos credores internacionais, que
determinavam por meio do Fundo Monetário Internacional, em detalhes, a política
econômica a ser seguida internamente.
Se houvesse, porém, um indicador de tristeza econômica, dificilmente o nível atual
seria superado por qualquer outro. O país passou 11 trimestres seguidos em recessão,
cresceu mísero 1% nos primeiros três meses deste ano, mas o PIB deve voltar a ser
negativo no atual trimestre.
Mais de 14 milhões estão desempregados e, considerado o PIB per capita, os
brasileiros estão em média hoje 10% mais pobres do que no início da recessão, no
segundo trimestre de 2014.
O governo eleito e empossado em janeiro de 2015 foi retirado do poder pelo
Congresso, acusado de fraudar a contabilidade pública. O atual está de mãos atadas
por causa da crise política, e mesmo algumas de suas polêmicas iniciativas ortodoxas,
que poderiam trazer pelo menos alguma expectativa otimista em razão de avaliações
favoráveis do mercado financeiro, estão travadas pela crise política.
Enquanto isso, a indústria se bate para sair do fundo do poço, o setor de serviços, o
maior da economia, não reage, e a agricultura, ufa, salva a pátria com uma expansão
de 13,4% no primeiro trimestre.
Diante desse quadro, o que fazer? Sentar na sarjeta e chorar? Claro que não.
Mais do que nunca, é preciso evitar que os rumos da economia no curto prazo sejam
conduzidos por adeptos do sangue-frio econômico, que pregam a efetivação de mais
medidas recessivas sem dó nem piedade.
A reoneração da folha de pagamentos das empresas, por exemplo, já determinada por
medida provisória, está para ser aprovada no Congresso. Essa medida é, no mínimo,
insana neste momento.
Mesmo quem a apoia, sob o argumento de que haverá geração de receitas adicionais
para o governo, deveria ter o bom senso de observar que seu impacto será negativo
pelo volume de demissões que vai provocar nos vários setores reonerados.
A economia deprimida nem de longe tem meios para absorver o enorme contingente
de pessoas que perderão seus empregos por causa dessa reoneração. Um estudo feito

pela Fiesp, apresentado na semana passada na comissão mista que examina o assunto
no Congresso, mostra que em apenas 7 setores reonerados serão cortados cerca de
77 mil empregos. No setor de call centers, a perda prevista é de 120 mil vagas.
Parece meridianamente óbvio que essa medida, ainda que houvesse unanimidade
sobre a sua necessidade, teria de ser efetivada em um momento propício, de avanço
econômico.
É insano também o Banco Central passar a sinalizar que vai conter o ritmo de corte
da taxa básica de juros num momento em que a inflação anual desaba e se aproxima
de 3%, enquanto os índices mensais começam a flertar com a deflação.
A política do "sangue-frio", pela qual se deve resolver primeiro a questão fiscal, sejam
quais forem as consequências na área social, é desastrosa. O Brasil está econômica e
politicamente doente e precisa de estímulos e cuidados especiais. Não se bate em
doente.
(Benjamin Steinbruch- É empresário, diretor-presidente da CSN, presidente do
conselho de administração e 1º vice-presidente da Fiesp).
Setor empresarial apoia comissão de comércio e indústria na Alesc e projeto
contra roubo de carga
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, integrado pelas entidades
que representam todos os setores da economia estadual, reuniu-se nesta segundafeira (12) em Florianópolis e decidiu apoiar dois projetos que tramitam na Assembleia
Legislativa: o que propõe a criação da comissão permanente de comércio e indústria
na Assembleia Legislativa (ALESC) e o que procura inibir o roubo de cargas.
O setor empresarial também decidiu propor, em conjunto, que o governo do Estado
postergue o prazo para recolhimento do ICMS de empresas instaladas em locais
atingidos pelas cheias. Outro assunto avaliado na reunião foi a necessidade de avançar
nas reformas estruturais, apesar do cenário político atual.
O encontro contou com a participação do deputado Nilso Berlanda, que propôs a
criação da comissão permanente de comércio e indústria na ALESC. A Assembleia tem
16 comissões específicas, mas não uma para tratar destes dois setores, que geram
2,2 milhões de empregos, lembrou Berlanda, informando que os sete parlamentares
participantes terão a função de promover a constante interlocução entre estes setores
e o Parlamento. A moção de apoio ao projeto foi aprovada pelos presidentes do COFEM.
As entidades empresariais também farão manifestação formal à ALESC defendendo a
aprovação do projeto que propõe o cancelamento da inscrição estadual das empresas
receptadoras de cargas roubadas, como alternativa para desestimular a prática.
Conforme informações da Federação dos Transportes de Santa Catarina (Fetrancesc),
o Estado registra mais de um roubo de carga a cada dois dias, com destaque para

produtos como carnes, bebidas, cerveja, cobre e itens da linha branca. O projeto é de
autoria do deputado Patrício Destro e tem como relator o deputado Darci de Matos.
A situação das localidades afetadas pelas cheias deste ano em Santa Catarina também
foi avaliada. O COFEM vai enviar manifestação ao governo do Estado defendendo que
as empresas instaladas nestas regiões tenham postergado o prazo para recolhimento
do ICMS, de modo que, no curto prazo, possam concentrar esforços no enfrentamento
da situação.
As entidades empresariais ainda destacaram a necessidade de avançar nas reformas
estruturais em debate no Congresso Nacional, apesar do cenário político atual. Ficou
decidido que as entidades manifestarão apoio aos parlamentares favoráveis às
reformas e que o tema será discutido em reunião com a bancada catarinense em data
a ser marcada ainda.
O COFEM é integrado pelas federações empresariais da indústria (FIESC), comércio
(FECOMÉRCIO), Agricultura (FAESC), Transportes (Fetrancesc), das Associações
Empresariais (FACISC), das CDLs (FCDL) e das micro e pequenas empresas
(Fampesc).
Crise abre oportunidade de gestão de ativos em desuso e já atrai estrangeiros
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Em meio a movimentos de reestruturação, falência, fusões e aquisições,
empresas de serviços de leilões e gerenciamento de ativos excedentes ou em
desuso ganham força impulsionando o mercado e até atraindo novos players.
Segundo o gestor comercial da Sold Leilões, Ronaldo Filho, nos últimos dois anos a
demanda por leilões aumentou consideravelmente no País. “No ano de 2016 o número
de leilões realizados pela Sold foi 29% maior que em 2015 e se comparado com 2014,
a alta foi de 61%, diz. Hoje, a plataforma de leilões eletrônicos possui três milhões de
cadastros.
De acordo com o executivo, a maior parte das empresas que têm procurado o serviço
estão passando por processos de reestruturação ou encerrado unidades de negócio. A
diversidade de produtos colocados no leilão, segundo Ronaldo, é grande, indo de frota
de veículos pesados a equipamentos industriais, mobiliários corporativos e materiais
de construção civil. “A procura aumentou, porque é uma forma rápida e segura de
vender em um curto espaço de tempo”, coloca.
Na outra ponta, ele destaca que a participação nos leilões também teve crescimento.
“E mais importante aumentou a participação de usuários finais – chegando a 85% dos
compradores-, o que ajuda no aumento do tíquete médio”, destaca.
Inovação
De olho no aumento do volume de ativos em desuso nas empresas, a companhia
norte-americana de gestão de ativos excedentes EquipNet, decidiu investir em um
novo escritório no País. “Estamos aqui desde 2015, mas como parte da operação
americana. Só no final de 2016 decidimos montar uma estrutura legal”, conta o
gerente comercial para América Latina da EquipNet, Rodrigo Lorca.
Além das oportunidades da crise, ele explica que o mercado nacional ainda é pouco
consolidado e deve demandar este tipo de serviço – que inclui avaliação e estratégia
de venda. “Hoje a composição no País é interessante. A proporção de mercado das
grandes empresas é menor que em outros países e com o tempo devemos ver uma
onda de aquisições entre os grandes atores e isso irá gerar ativos em desuso”, salienta.

Além disso, ele destaca que o grande número de empresas de pequeno e médio porte
permitem que a empresa ‘feche o ciclo comercial’ em um mesmo mercado. “A
transferência tecnológica é um fator sustentável e permite que empresas menores
tenham acesso a novas tecnologias, muitas vezes viabilizando que um projeto seja
financeiramente viável por ter um custo melhor que o novo”, diz Lorca.
A prioridade da companhia é realizar a venda dentro do País de origem do produto- já
que a venda costuma ter maior valor de mercado -, mas caso o produto ou
equipamento seja excepcional, a EquipNet usa sua estrutura global para encontrar
compradores em outros países. “Tivemos um cliente que possuía um equipamento que
só ele no Brasil precisava. Então focamos o esforço de venda na Ásia e no final
enviamos à Índia’, conta.
A meta da companhia é que até 2020, 50% dos ativos gerenciados sejam originados
no Brasil. Atualmente, o inventário global da EquipNet varia de US$ 250 milhões a
US$ 300 milhões, sendo US$ 25 milhões originados no País. “O faturamento no Brasil
em 2016 foi de cerca de US$ 5 milhões e a meta para 2017 é atingir US$ 10 milhões.
Além disso queremos triplicar em três anos o inventário no País”, destaca.
Apesar de ter foco na indústria farmacêutica e de alimentos, ele indica que tem
atendido todos os ramos. Um motivo para a especialização é o tipo de projeto que
buscam: equipamentos especializados de alto valor agregado, que exigem estruturas
comerciais especializadas. “Como fazemos gestão e consultoria, buscamos o melhor
valor para cada ativo, por isso analisamos o projeto e seleciono o melhor canal de
venda (venda direta, leilão e em último caso sucata)”, exemplifica. A prioridade,
segundo ele, é a venda direta, onde a EquipNet consegue clientes semelhantes aos
seus clientes que conhecem o valor do equipamento.
Atualmente, a gestora tem focado em empresas de grande porte e projetos acima de
US$ 100 mil, mas já existem perspectivas de captar médias para o portfólio. “Hoje
buscamos grandes, por uma questão de prioridade, mas uma segunda etapa será
conseguir entrar no mercado de médias”, complementa Lorca.
Entre os clientes atuais da empresa no Brasil estão as companhias AstraZeneca,
Unilever, Novartis e Sanofi.
Lei de Recuperação Judicial não atende pequenas empresas
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Prazo curto para pagar credores é apontado por especialistas como entrave
para aplicação de capítulo especial da legislação que deveria ser usado por
empresas de pequeno porte
A Lei de Recuperação Judicial e Falências (11.101/2005) está na mira do governo e
pode ser modificada depois de 12 anos de vigência.
Uma portaria publicada recentemente pelo Ministério da Fazenda criou um grupo de
trabalho para propor mudanças na legislação.
Os especialistas têm três meses para elaborar uma proposta que poderá ser a base de
um projeto de lei.
Para advogados que atendem empresas de pequeno porte em dificuldades financeiras,
o capítulo especial da norma voltado ao segmento merece alteração.
Os dispositivos 70, 71 e 72 da seção V oferecem uma opção mais rápida e com custos
menores às microempresas e empresas de pequeno porte no processo de recuperação
judicial.

Porém, são poucos ou quase nada utilizados pelas empresas que, na prática, acabam
seguindo o mesmo rito das grandes companhias quando optam pela recuperação
judicial nos momentos de crise financeira.
Um dos entraves do plano especial é o prazo curto e fixo de 36 meses para a quitação
das dívidas com os credores. Além disso, as empresas que optam pela modalidade
especial ficam proibidas de contratar funcionários ou aumentar despesas sem
autorização judicial.
Especialistas também defendem que o prazo de até 180 dias para o início do
pagamento da primeira parcela seja contado a partir do deferimento do pedido de
recuperação, em vez da sua distribuição, como ocorre hoje.
Para o administrador e contador Julio Cesar Siqueira, autor do livro “Recuperação
Judicial de Empresas Médias e Pequenas – Guia Prático para o Credor e Devedor”, as
estatísticas por si só justificam aperfeiçoamento nesses dispositivos.
No ano passado, de acordo com dados da Serasa, das 1.863 empresas que requereram
recuperação judicial, 1.134 eram de micro e pequeno porte.
“Sem dúvida, maiores prazos de pagamento e novas opções de atualização financeira
e juros atrairiam mais as empresas devedoras”, defende.
Pela legislação em vigor, a atualização das dívidas das empresas que optam pelo plano
especial é feita pela Selic. Para Siqueira, a empresa devedora é que deveria propor o
indicador para a atualização financeira
Com isso, a atualização ficaria alinhada com a atividade desenvolvida”, explica.
As restrições impostas ao aumento de despesas durante o período de recuperação são
outros obstáculos enfrentados, podendo colocar em risco até a sobrevivência do
negócio.
Atualmente, as empresas devedoras só podem elevar suas despesas ou contratar
funcionários com a autorização do juiz.
Na visão de Siqueira, uma mudança bem-vinda na legislação atual seria a autorização
prévia para essas iniciativas desde que o devedor informasse as medidas nos autos e
justificasse os motivos.
“Uma empresa não pode perder oportunidades e uma decisão desta pode demorar
meses”, justifica.
Letra morta
Na cidade de Mogi Mirim, uma distribuidora de medicamentos de pequeno porte
poderia ser a primeira na região a requerer na Justiça um plano especial de
recuperação judicial e, quem sabe, sair da crise que afetava seus negócios.
No meio do caminho, porém, percebeu que não conseguiria cumprir o prazo de 36
meses para honrar as dívidas com os credores, a maior parte fornecedores e bancos.
A estratégia adotada para não fechar as portas foi migrar para a modalidade ampla
prevista em lei, adotada pelas empresas maiores.
Do ponto de vista da burocracia, são bem menos complexos os procedimentos para
apresentar um plano de recuperação especial, a começar pelos relatórios contábeis,
mais simplificados, que a empresa deve apresentar para mostrar a real situação do
negócio.

De acordo com o advogado que acompanhou o caso, José Antonio Bueno de Toledo,
com a migração de plano, foi possível dobrar o número de parcelas para o pagamento
da dívida, em consonância com o fluxo de caixa da empresa.
“O plano especial é muito engessado e não leva conta as particularidades do negócio”,
explica.
Na sua visão, o capítulo especial da legislação é uma “letra morta”. Caso contrário,
atenderia de forma inédita na Comarca de Mogi-Mirim uma empresa de pequeno porte
em dificuldade financeira.
Há quase quatro anos em crise, a distribuidora de medicamentos conseguiu manter
suas atividades e atualmente aguarda a homologação do juiz ao novo plano.
Consultas
De acordo com o consultor do Sebrae, Silvio Vucinic, embora as dúvidas mais
frequentes envolvam a abertura do negócio, houve um incremento nas consultas de
pequenos empresários sobre alternativas para o enfrentamento da crise.
Em tempos de queda no faturamento, endividamento e aperto no fluxo de caixa, a
primeira opção, em geral, é tentar um acordo diretamente com cada credor.
“A recuperação judicial é uma alternativa interessante para as empresas viáveis e deve
ser decidida depois de uma análise cuidadosa da capacidade de pagamento dos
credores, que devem aprovar o plano apresentado”, explica.
Menos otimista, Júlio Mandel, especialista em direito falimentar, diz que devido ao alto
custo e falta de apoio dos credores, as pequenas empresas nem usam a recuperação
judicial como saída ou uma luz no final do túnel. “Elas simplesmente fecham as portas
ou fazem negociações individuais”, afirma.
Para o advogado, a legislação ainda não foi assimilada por uma questão cultural. Isso
porque a dívida, especialmente em momentos de crise, não é considerada como um
risco do negócio ou algo normal num mercado competitivo.
“No Brasil, o devedor é tratado como um pária e não como um parceiro em dificuldade
que merece apoio dos credores para a plena recuperação da empresa em dificuldade”,
afirma.
Para o advogado, a legislação precisa ser reformulada principalmente o capítulo que
trata dos direitos dos bancos, que gozam de muitas garantias e acabam não
participando do processo de recuperação.
GE inicia testes de drones para inspeção de refinarias e fábricas
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Prédio da GE no México
A General Electric começou a testar drones autônomos e rastreadores robóticos para
fiscalizar refinarias, fábricas, ferrovias e outros equipamentos industriais, a fim de
capturar uma fatia maior dos US$ 40 bilhõesgastos anualmente por empresas em todo
o mundo com inspeções.

Em testes com clientes, os drones e os robôs são capazes de se mover ao redor e
dentro de instalações remotas e perigosas, enquanto fotografam corrosão ou medem
a temperatura, vibrações ou leituras de gás que podem ser analisadas por algoritmos
computacionais e inteligência artificial, afirmou Alex Temper, diretor de
desenvolvimento de negócios da Avitas Systems, uma start-up da GE.
A GE deve anunciar o novo negócio, que foca setores de petróleo e gás, transporte e
energia, ainda nesta terça-feira (13) em uma conferência em Berlim, na Alemanha. A
empresa não é a primeira a combinar inteligência artificial com robótica para inspeção
de instalações e processos industriais.
A IBM também afirmou que está trabalhando em sistemas conectados com sua
tecnologia de inteligência artificial Watson há cerca de um ano e lançou alguns projetos
em março.
Os testes conduzidos pela IBM incluem câmeras acopladas ao Watson, de modo que
possam reconhecer defeitos em componentes eletrônicos. Outros projetos incluem
sensores acústicos ou drones orientados pela tecnologia Watson para detectar linhas
de energia desgastadas em torres elétricas remotas.
A IBM e a parceira ABB, um conglomerado suíço-sueco, estão combinando inspeção
visual com robótica da ABB.
"Essa é uma das áreas mais quentes dentro da Internet das Coisas", disse Bret
Greenstein, vice-presidente da IBM Watson, sem citar um potencial tamanho deste
mercado.
A GE, por sua vez, disse que a Avitas combinará inteligência artificial com o
conhecimento de sistemas industriais que produz e os negócios existentes de inspeção.
"Conhecemos muito bem esse equipamento, sendo que podemos programar os robôs,
independentemente do tipo, para reunir a informação que precisamos para uma
inspeção", explicou Tepper, da GE.
Ele prevê que os robôs não substituirão os humanos, mas ampliem seu alcance e
reduzam os custos.
Fim da contribuição sindical pode acabar com sindicatos “fantasmas”
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Reforma trabalhista pode acabar com a contribuição, que corresponde a um
dia de trabalho e é descontada uma vez por ano, na folha de março

Muitos sindicatos de “gaveta” podem “morrer” caso não consigam convencer
trabalhadores a custeá-los voluntariamente. Foto: Arquivo
A reforma trabalhista – aprovada na Câmara dos Deputados no final de abril e que
aguarda votação no Senado, onde passou pela Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) na terça-feira passada – pode acabar com a contribuição sindical obrigatória.
Ou seja, o trabalhador só deverá custear o sindicato que o representa se quiser.

Com isto, muitos sindicatos de “gaveta”, abertos apenas para embolsar a contribuição
dos trabalhadores e engordar os patrimônios pessoais de seus dirigentes, podem
“morrer” caso não consigam convencer sua categoria de trabalhadores a custeá-los
voluntariamente.
Professora de direito do trabalho da Universidade Positivo, Alessandra Boskozic é a
favor de tirar a obrigatoriedade da contribuição. Os sindicatos de fachada terão que
trabalhar para tornar a instituição atrativa à categoria e fazer os trabalhadores se
interessarem em pagar a taxa associativa (voluntária).

“Se o trabalhador quiser, filia-se e paga”, diz Regina, presidente da CUT Paraná. Foto:
Albari Rosa
“Hoje, o que vemos, são muitos sindicatos acomodados porque o dinheiro está
garantido na lei, vem fácil, sem nenhum esforço”, diz ela, que acredita que as
entidades terão que criar bons serviços e atuar forte nas negociações coletivas salariais
e por melhores condições de trabalho. Hoje, a contribuição corresponde a um dia de
trabalho e é descontada uma vez por ano, na folha de março.
Contribuição voluntária
Regina Cruz, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Paraná, apoia o
fim da contribuição sindical obrigatória. “Desde a fundação da CUT, em 1983, somos
contra esse imposto. Se o trabalhador quiser, filia-se e paga”, diz. Ela lamenta os
sindicatos de “gaveta”.
“A CUT não concorda com isso. Defendemos entidades que vão pra rua batalhar pelos
direitos do trabalhador. Com o fim da contribuição obrigatória, será a morte dos
sindicatos fantasmas”, diz ela, mostrando como bom exemplo a APP-Sindicato, que é
a entidade que representa os trabalhadores em educação pública do Estado. “Ela tem
uma base de 150 mil trabalhadores, dos quais 70 mil são voluntariamente filiados à
APP”, exemplifica.
Contribuição espontânea

“Fazemos um trabalho na base, convencendo cada trabalhador”, diz Marlei. Foto:
Arquivo
Marlei Fernandes, diretora da APP-Sindicato, explica que em 70 anos de existência a
entidade nunca recebeu o imposto obrigatório. “Temos uma lei estadual que desobriga
os servidores estaduais a pagar a contribuição sindical. Portanto, não vivemos da taxa
obrigatória. E sim daquilo que é dado pelos associados, pois fazemos um trabalho na
nossa base, convencendo cada trabalhador a ajudar no sustento de sua identidade.
Por isso, estamos muito tranquilos com este ponto da reforma trabalhista”, diz.

Muitos sindicalistas não recebem jetons por serem diretores de sindicatos, pois vários
fazem acordos com as empresas do ramo para que o funcionário, licenciado para
exercer a atividade sindical, continue recebendo o salário da empresa.
Serviços prejudicados
Paulo Rossi, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) no Paraná, é contra
o fim da contribuição obrigatória. Mas, se isto for aprovado no Congresso Nacional e
sancionado como lei pelo presidente da República, ele defende que a regra passe por
uma transição de cinco anos, para que os sindicatos encontrem outras formas de
custeio.
Ele lamenta que a atual arrecadação obrigatória do imposto sindical contribua para a
existência de sindicatos “fantasmas”, meramente arrecadatórios, e rechaça
veementemente isto. No entanto, explica que uma parte deste valor arrecadado vai
para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Parte do valor arrecadado com a contribuição sindical obrigatória vai para o Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). Foto: Arquivo
Dos R$ 3,5 bilhões arrecadados ano passado, diz o sindicalista, R$ 500 milhões foram
para o MTE. Parte vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que custeia
programas sociais (seguro-desemprego, abono salarial, financiamento de ações para
o desenvolvimento econômico e geração de trabalho, emprego e renda), e outro tanto
é enviado às Superintendências Regionais do Trabalho.
O dinheiro banca a estrutura administrativa das superintendências e alguns serviços,
como por exemplo, a emissão de carteiras de trabalho. “Sem esse dinheiro, os serviços
ficarão prejudicados.
O governo anda reclamando que não tem dinheiro para nada, então onde o relator
desta reforma trabalhista vai achar dinheiro pra bancar estes serviços ao povo? As
pessoas vão ficar sem carteira de trabalho, vão deixar de procurar empregos formais
e a economia vai sentir isto”, analisa o sindicalista.

Infografia Tribuna
Unicidade ou pluralidade?
Existem dois regimes sindicais no mundo: o de pluralidade e o de unicidade. Nos países
mais desenvolvidos, diz a professora Alessandra Boskozic, o regime é o de pluralidade,
ou seja, há vários sindicatos que podem representar uma mesma categoria. E os
trabalhadores e patrões têm a liberdade de criar quantos sindicatos acharem
necessários e escolher qual deles os representará.
Já na unicidade sindical, que é o que determina a legislação brasileira, uma categoria
profissional só pode ser representada por apenas um sindicato. Não podem, por
exemplo, existir dois ou três sindicatos de taxistas numa mesma base territorial.
Segundo Luiz Fernando Busnardo, chefe da seção de relações do trabalho, da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE PR), a base
territorial mínima é um município.
Ou seja, pode existir, por exemplo, um sindicato de cozinheiros em Curitiba, outro em
São José dos Pinhais, outro em Araucária (ou um só da Grande Curitiba), outro em
Londrina, em Foz do Iguaçu e quantos a categoria achar necessário. Pode até existir

um único sindicato de cozinheiros no Brasil todo. O que não pode é existir dois
sindicatos de cozinheiros na mesma cidade.
“Essa unicidade é a grande vilã de termos sindicatos tão inertes. Por lei, o dinheiro
deles está garantido mesmo. Se houver mais do que um sindicato representando uma
mesma categoria, eles terão que arregaçar as mangas para convencer os
trabalhadores a filiarem-se a ele”, analisa a professora Alessandra Boskozic.
Para sindicato, reduzir IR é positivo, mas é preciso corrigir tabela
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Apesar de considerar benéfica a possibilidade de o governo reduzir a alíquota do
Imposto de Renda (IR) para quem ganha acima de R$ 4,6 mil, o Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) diz que a medida não pode vir
descolada do aumento na faixa de isenção do imposto, que afeta justamente os mais
pobres.
Matéria publicada nesta segunda-feira, 12, na Coluna do Estadão, informa que o
Planalto estuda reduzir de 27,5% para 18% a maior alíquota do IR, que incide
justamente sobre os maiores salários. A compensação para a perda de receita viria na
taxação de dividendos de pessoas jurídicas.
“Embora seja salutar essa redução para as classes mais altas, precisa olhar para a
base da pirâmide”, conta Claudio Damaceno, presidente do Sindifisco Nacional. O
Sindifisco também defende que a taxação de dividendos de pessoas jurídicas seja
progressiva.
A tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física está defasada em 83,12% desde 1996,
segundo contas realizadas pelo Sindifisco. De acordo com o levantamento, se a tabela
fosse corrigida pelos índices de inflação acumulados, a faixa de isenção para o IR seria
para quem tem salário de até R$ 3.460,50. Hoje, estão isentos todos os que têm renda
tributável mensal acima de R$ 1.903,98.
Segundo o Sindifisco, os contribuintes que têm rendimento tributável de R$ 4 mil são
obrigados a um recolhimento mensal R$ 223,41 maior do que se a tabela fosse
corrigida pela inflação, ou seja, um valor 547,84% acima do que seria correto. Já os
contribuintes com renda mensal tributável de R$ 10 mil pagam 62,03% a mais do que
deveriam.
O presidente também diz que toda medida que vai no sentido de reduzir a defasagem
na tabela do IR é válida, mas não pode “ficar só nos jornais”, como foram os últimos
comentários do governo sobre o assunto.
História antiga
O presidente Michel Temer também chegou a afirmar em maio deste ano, em coletiva
a emissoras regionais de rádio, que “apreciaria muitíssimo” corrigir a tabela do
Imposto de Renda para Pessoa Física, com a ampliação da faixa de isenção, hoje
limitada ao máximo de R$ 1.913,98. Temer, que respondia a uma pergunta sobre a
possibilidade de dobrar esse teto, disse, porém, que não há nada de concreto sobre o
assunto, que considerou “muito complicado”.
Em agosto do ano passado, quando o governo apresentou o projeto de lei
orçamentária, o secretário-executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que a
proposta contemplava a correção de 5% no IR Pessoa Física. Em fevereiro deste ano,
o Ministério da Fazenda esclareceu que não há previsão na Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2017 para a correção da tabela. E prestes a anunciar corte no orçamento de
2017, em março, Meirelles disse que “não há pressa nessa decisão”.

Governo e sindicatos transferem para Suíça disputa por reforma trabalhista
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O debate sobre a reforma trabalhista se mudou nesta semana para a Suíça. Nesta
segunda-feira, 12, diante da ONU, sindicatos promoveram uma manifestação contra o
governo de Michel Temer com o objetivo de chamar a atenção internacional contra as
propostas que tramitam no Congresso. Enquanto isso, o governo conseguiu retirar
temporariamente da agenda deste ano da Assembleia-Geral da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) acusações de eventuais violações das convenções
internacionais.
Uma das prioridades do governo, a reforma trabalhista ainda será defendida pelo
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que desembarca em Genebra nesta terçafeira, 13. Sua viagem promete ser acompanhada de perto por sindicatos que querem
usar o evento internacional na sede da ONU para denunciar o governo de Michel
Temer. No total, segundo os documentos oficiais do evento da OIT, mais de cem
representantes brasileiros de entidades patronais, governo e sindicatos estão inscritos
oficialmente para a Assembleia.
Um dos embates entre governo e sindicatos ocorreu na tentativa dos movimentos de
trabalhadores de incluir a reforma proposta pelo Palácio do Planalto na lista de
violações das regras da OIT e colocar o tema na agenda internacional. Os sindicatos
protestavam contra o que acreditam ser violações às convenções na proposta de
reforma “ao estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado”. O projeto de
lei está agora na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
O Brasil acabou não entrando na lista dos 24 países que terão de se explicar até o final
da semana diante da OIT sobre suspeitas de violações às normas trabalhistas. Antonio
Lisboa, dirigente nacional da CUT, apontou que isso teria ocorrido como resultado de
uma pressão por parte do governo. Há duas semanas, o relator da reforma trabalhista
na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho (PSDB/RN), viajou até Genebra para
defender a reforma trabalhista diante dos técnicos da OIT.
Mas a OIT insiste que o caso não está encerrado, ainda que não seja tratado no evento
de 2017. “Os demais casos que não foram citados nessa lista, incluindo os referentes
ao Brasil, seguem o rito ordinário e estão sendo conduzidos de acordo com o
procedimento normal do Comitê de Peritos para a Aplicação das Convenções e das
Recomendações”, explicou a OIT em uma nota.
“O Comitê também solicitou ao governo que proporcione informações sobre qualquer
evolução a respeito”, disse a OIT. “É fundamental ressaltar que o Comitê de Peritos
continuará examinando a aplicação das Convenções em matéria de negociação coletiva
ratificadas pelo Brasil”, completou.
Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, um dos representantes patronais do Brasil na
conferência da OIT garantiu que o tema não entrou na agenda do comitê responsável
por monitorar os governos. “Esse tema não fez parte das discussões”, disse Rodolfo
Tavares, vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura.
Mesmo sem conseguir incluir o tema na agenda deste ano, seis sindicatos nacionais
usaram uma praça diante das Nações Unidas para tentar chamar a atenção e
prometeram que vão manter a pressão para 2018. O protesto, que chegou a reunir
cem pessoas, ainda contou com o apoio de sindicatos da Venezuela, Argentina,
Espanha e de países africanos.
“O governo acha que conseguiu retirar o tema da agenda OIT. Mas não conseguiu. De
nossa parte, ano após ano, vamos pressionar para que a reforma seja avaliada pela

OIT. Não vamos aceitar que nossos direitos sejam reduzidos”, disse João Antônio
Felício, outro representante da CUT.
Com cartazes pedindo a saída de Temer, o protesto foi organizado pela Central dos
Sindicatos Brasileiros, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central
Única dos Trabalhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e Nova Central
Sindical de Trabalhadores.
Procurado, o Ministério do Trabalho não deu uma resposta por enquanto ao jornal
sobre as críticas feitas pelos sindicalistas em Genebra nem sobre o programa do
ministro na Suíça.
Delegação
Mas não são apenas os representantes de sindicatos e governo que estão em Genebra.
Num documento oficial da OIT sobre a conferência nesta semana, a delegação
brasileira é uma das mais numerosas entre todos os 193 países.
No total, são 40 autoridades governamentais inscritas. Diplomatas admitiram ao
jornal, porém, que alguns dos nomes na lista oficial não viajaram. Mas ninguém soube
dizer quantos membros teria a delegação brasileira.
Além do ministro, a lista inclui treze deputados federais, procuradores do Ministério
Público do Trabalho e membros do Tribunal Superior do Trabalho. Entre os
representantes dos sindicatos, são mais de 50 oficialmente inscritos para o evento em
Genebra de acordo com a lista da OIT. Nem todos viajaram.
Posição da OIT sobre reforma trabalhista é motivo de divergência na CAS
13/06/2017 – Fonte: Senado Notícias

A posição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o projeto de reforma
trabalhista (PLC 38/2017) é mais um elemento de divergência entre aqueles favoráveis
e contrários à proposta de reforma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) afirma em seu relatório apresentado na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) que a OIT teria excluído o Brasil da lista de
possíveis infratores das normas trabalhistas internacionais durante a 106ª Conferência
Internacional do Trabalho que ocorre desde o início do mês me Genebra (Suiça). Mas
a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que a posição de Ferraço é equivocada.
Ela alegou que o projeto de reforma trabalhista foi denunciado à OIT pelo Ministério
Público do Trabalho durante a Conferência Internacional do Trabalho, mas ainda não
foi analisado pela organização. Gleisi pediu a anexação ao projeto de nota emitida pela
OIT, que conforme a senadora esclarece a questão.
— A OIT não tem parecer sobre isso. Vai analisar e suas convenções são claras dizendo
que o convencionado não pode se sobrepor sobre o legislado se for para trazer
prejuízos aos trabalhadores.

A presidente da CAS, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) concordou com a
incorporação da nota ao projeto. Ricardo Ferraço, contudo, manteve sua posição:
— Houve sim uma denúncia formal por parte do Ministério Público do Trabalho junto
a OIT, mas não houve a inclusão do nosso país na 106ª reunião anual. A exclusão do
país desta lista é uma declaração clara de que a reforma não viola as normas
trabalhistas internacionais — afirmou.
Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) começa a ler relatório da reforma
trabalhista
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator da reforma trabalhista na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado (CAS), começou a ler o parecer na manhã desta terçafeira, 13. Logo no início da sessão, a presidente da comissão, Marta Suplicy (PMDBSP), demonstrou irritação com a série de interrupções causadas pela oposição, que
levantou “questões de ordem” – questionamentos sobre a tramitação, mas que
acabam atrasando a sessão. “Pode ser até 10h da noite, mas hoje nós vamos ler”,
disse Marta a um dos senadores que sugeriu calma à presidente da Comissão.
Segundo o calendário acertado pelos senadores, o texto será votado na próxima terçafeira, 20, na CAS. Em seguida, seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça na
quarta, 21. O parecer da reforma será votado uma semana depois, em 28 de junho
pela manhã. Logo após, o projeto estará pronto para ser avaliado e votado no plenário
do Senado.
Entre as alterações sugeridas no relatório que é lido neste momento aos demais
parlamentares, Ferraço sugere veto à regra que prevê o contrato intermitente e pede
edição de uma medida provisória com salvaguardas ao trabalhador e regulamentação
de setores que poderão usar esse tipo de contrato. Sobre o trabalho insalubre, o
relatório pede veto à mudança que permitiria trabalho de gestantes e lactantes de
locais com insalubridade “moderada” ou “mínima”.
O parecer também é contrário à revogação da regra que prevê 15 minutos de intervalo
para mulheres antes da hora extra. Sobre a possibilidade de jornada de trabalho de
12 horas com 36 horas de descanso, o relatório de Ferraço diz que o tema só poderá
ser negociado coletivamente. Portanto, acordo individual não poderá tratar do tema.
O relatório aprovado pelos senadores também sugere que, para evitar precarização
das condições de trabalho, haja veto e futura regulamentação sobre a redução do
horário de almoço para 30 minutos. Sobre a criação da representação dos empregados
nas empresas, o texto pede “melhor regulamentação”.
Equipe econômica tenta fazer reforma tributária avançar na crise política
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A equipe econômica decidiu levar adiante a proposta de reforma do sistema tributário
desenhada pelo governo antes da crise política provocada pela delação de Joesley e
Wesley Batista, donos da gigante de alimentos JBS.

A meta do presidente Michel Temer é obter até o próximo ano a aprovação da reforma,
que seria executada em três etapas, alterando regras do PIS, da Cofins e do ICMS, e
unificando tributos das três esferas de governo.
Uma medida provisória com mudanças nas regras do PIS e da Cofins deve ser enviada
ainda neste mês ao Congresso. As alterações no PIS, que representa 4% da
arrecadação do governo federal, serão implementadas primeiro. Viriam depois
mudanças na Cofins, que responde por 16%.
O governo quer reduzir o número de alíquotas do PIS de cerca de 30 para duas e
simplificar o sistema para compensação de créditos nas compras de matérias-primas
e insumos pelas empresas.
O passo seguinte da equipe econômica é propor mudanças no ICMS, principal fonte de
receita dos Estados. A Câmara já aprovou a extinção em cinco anos de benefícios
concedidos a exportadores e limitou a mais 15 anos a validade dos incentivos fiscais
a indústrias. E há acordo para manter a regra no Senado.
Agora, o governo quer convencer o Senado a baixar resolução para reduzir para 4% a
alíquota nas operações interestaduais, que hoje variam de 7% a 12%. A equipe
econômica crê que a medida vá pôr fim à guerra fiscal.
O governo indicou que, depois de implementadas essas mudanças, poderia promover
mudanças mais abrangentes, aproveitando a discussão de um projeto do deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) que transfere para a União a arrecadação dos principais
tributos e muda o regime de partilha das receitas com Estados e municípios.
O projeto prevê que PIS, Cofins, ICMS e o ISS, cobrado pelos municípios, sejam
substituídos por um único imposto, arrecadado pelo governo federal e com receitas
divididas com as outras duas esferas de governo.
Para convencer governadores e prefeitos a apoiar a mudança no Congresso, o governo
estuda manter os fundos que hoje distribuem a Estados e municípios parte dos tributos
que a União recolhe.
Os defensores da ideia acham possível fazer a unificação dos tributos, que exige a
aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), no primeiro semestre de
2018, às vésperas do início da campanha presidencial.
A dificuldade, segundo os economistas que participam dos estudos, é conseguir fazer
com que a alíquota do imposto único fique entre 18% e 20%. Simulações recentes
indicam algo entre 25% e 30%, ainda considerado muito elevado pela equipe
econômica.
A prioridade de Temer nas próximas semanas será derrubar a denúncia criminal que
a Procuradoria-Geral da República deve apresentar contra ele em breve e que só
poderá ser analisada pela Justiça com aval do Congresso.
Ainda assim, o governo acha possível aprovar neste semestre a reforma trabalhista,
que está no Senado. A reforma da Previdência retomaria seu curso na Câmara em
agosto e poderia ser aprovada até outubro.

Reforma da Previdência não garante teto de gastos
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A aprovação da reforma da Previdência é insuficiente para garantir a manutenção do
teto de gastos, aprovado em 2016 com vigência de duas décadas, apontou a
Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal. Pelo cenário base, o governo
teria de cortar R$ 300 bilhões em outras despesas obrigatórias até 2030 para evitar
violação do limite de despesas, disse o diretor executivo da IFI, Felipe Salto.

A estimativa tem outros cenários, o pessimista (segundo mais provável) e o otimista
(menos provável dos três). Em todos, as projeções foram feitas levando-se em conta
o fim da política de valorização do salário mínimo a partir de 2019. Mesmo no cenário
otimista, o corte em despesas obrigatórias precisaria superar os R$ 100 bilhões até
2030. Na pior conjuntura, a tesourada teria de ficar próxima a R$ 500 bilhões no
período. Apenas o cenário pessimista não considera algum grau de mudança nas
regras de aposentadoria e pensões no Brasil.
“A reforma da Previdência sozinha não é suficiente para manter teto de gastos. Será
preciso mexer em outras despesas obrigatórias para sustentá-lo”, disse Salto. “O
desafio fiscal é maior e provavelmente o mercado não está precificando bem isso.”
O cenário base prevê crescimento de 0,5% do PIB neste ano e avanço de 1,9% em
2018. A taxa básica de juros, a Selic, encerraria os dois períodos em 9,0%. Já no
cenário pessimista, as premissas são queda de 0,3% no PIB este ano, estabilidade no
ano que vem, além de Selic a 10,0% no fim de 2017 e a 11,0% no fim de 2018. As
estimativas mais otimistas (menos prováveis) pressupõem PIB crescendo a 0,7%
neste ano e 2,7% em 2018, com Selic a 8,0% no fim de ambos os períodos.
A IFI também estabeleceu outras projeções de acordo com os cenários estipulados.
No cenário base, o governo voltará a ter superávit em 2023, de 0,2% do PIB. A dívida
bruta do setor público chegará a 92,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e
terá uma redução lenta até 2030, quando atingirá 81,5%.
No cenário pessimista, segundo mais provável, o País retoma a trajetória de superávit
primário em 2026, de 0,2% do PIB, e a dívida bruta chega a 99,0% do PIB em 2021,
sem previsão de estabilização.
CPI ouve sindicatos e confederações sobre reforma da Previdência nesta
quarta
13/06/2017 – Fonte: Senado Notícias
A CPI da Previdência promove audiência pública nesta quarta-feira (14) com
participação de sindicatos e confederações de trabalhadores para discutir o déficit da
Previdência Social. Em funcionamento desde abril, a CPI já realizou dez audiências
sobre o tema.
Para o debate desta quarta foram convidados o presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh), Moacyr Roberto Tesch
Auersvald; o diretor de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde (CNTS), Mário Jorge dos Santos Filho; e representantes da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), do
Fórum Sindical dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA).
A audiência está marcada para 14h30, na sala 19 da Ala Alexandre Costa.
Requerimentos
Nesta terça-feira (13), a partir de 9h, a CPI vota requerimentos. Na pauta estão o
pedido de informações aos frigoríficos JBS, Marfrig Global Foods, Swift Armour, Margen
e Nicolini, do senador Lasier Martins (PSD-RS), e o pedido de convocação de
representantes de alguns frigoríficos para explicar débitos com a Previdência Social,
de iniciativa do senador Hélio José (PMDB-DF).
Também devem ser analisados pedidos de novas audiência pública do senador Paulo
Paim (PT-RS), presidente da CPI, e do relator Hélio José.

Entidades de trabalhadores sugerem alternativas à reforma da Previdência
13/06/2017 – Fonte: Senado Notícias

Representantes de entidades ligadas aos trabalhadores propuseram, nesta segundafeira (12), sugestões para arrecadação de recursos e medidas para impedir a
continuidade da reforma da Previdência, que está sendo analisada pela Câmara dos
Deputados. Os representantes dos trabalhadores participaram de audiência pública da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, que investiga a contabilidade
da Previdência Social.
O vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Flávio Werneck Meneguelli
defendeu a suspensão da tramitação do projeto de reforma até que sejam esclarecidas
algumas questões. Para ele, o governo precisa indicar para onde foram os valores
superavitários arrecadados nos últimos 15 anos e mostrar qual é o impacto dos
seguidos parcelamentos de débitos tributários (Refis) no pagamento e saneamento
das dívidas com a Previdência.
─ O que se sabe hoje é que, por conta dos seguidos Refis, nós temos um insistente ─
para usar um termo suave ─ não pagamento de débitos previdenciários no Brasil. O
que era para ser exceção vira regra. Ninguém paga para esperar o próximo Refis. Qual
é a influência dessas empresas que devem seguidamente e que aplicam seguidamente
o Refis na aprovação desses refinanciamentos aqui nas Casas parlamentares? –
indagou
Meneguelli, que é policial federal, se colocou à disposição da CPI e sugeriu a
colaboração de policiais aposentados nas investigações. O presidente da comissão,
senador Paulo Paim (PT-RS), aceitou a sugestão e pediu que ele enviasse à comissão
todas as sugestões de perguntas que fez sobre a situação da Previdência.
Contabilidade
O Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Aleir Ertle afirmou que a Previdência Social e superavitária, se consideradas as
contribuições sociais que o governo não inclui na conta. Para ele, não se trata de um
problema contábil, mas sim de um problema político e social, com a imposição de
reformas de interesse da elite e dos rentistas.
Aleir Ertle sugeriu que, caso uma auditoria independente aponte a necessidade de
ajustes, há várias opções que poderiam ser consideradas antes de uma reforma. Entre
elas está a retomada da cobrança de Imposto de Renda sobre lucros e dividendos,
extinta em 1995 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, sugeriu,
poderia ser criada uma contribuição social sobre grandes fortunas e sobre os
rendimentos em aplicações financeiras.
Para o representante do Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora
(Intersindical), Antônio Carlos Cordeiro, várias entidades já mostraram dados que
comprovam a falácia do déficit da Previdência. Na visão dele, não existe déficit, mas
sim um processo de sonegação brutal que envolve bilhões de reais. Cordeiro também

sugeriu que a tramitação da reforma seja suspensa até que a CPI termine suas
investigações.
Direitos Humanos
De acordo com Rosana Colen Moreno, representante da Nova Central Sindical dos
Trabalhadores e da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, para quase 75%
dos idosos brasileiros, a aposentadoria e a pensão são as principais fontes de renda e,
para 23,4%, a renda ainda não é suficiente para atender todas as necessidades dos
aposentados. Em mais da metade dos casos (59,7%), eles são os principais
responsáveis pelo sustento financeiro da família.
Rosana Colen Moreno apontou vários pontos em que a reforma fere convenções
relativas e direitos a humanos e ao trabalho e propôs que sejam feitas denúncias a
organizações como o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e o Comitê para
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Tanto ela quanto Waldemir Soares, representante da Central Sindical e Popular,
afirmaram que é preciso promover a resistência civil, por meio de greves. Os
representantes dos trabalhadores anunciaram uma nova greve geral para o dia 30 de
junho.
Meirelles diz a investidores estrangeiros que medidas garantiram fim da
recessão
13/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Após reunião nesta segunda-feira, 12, com investidores internacionais, organizada
pelo Bank of America Merrill Lynch, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou o
Twitter para afirmar que, na conferência, fez uma análise da situação atual e das
perspectivas da economia brasileira. “Mostramos que medidas adotadas no último ano
garantiram o fim da recessão, queda da inflação e juros – o que preserva a renda dos
brasileiros”, escreveu o ministro da rede social.
De acordo com Meirelles, agora é hora de garantir as condições para a retomada dos
investimentos, o que irá gerar empregos e oportunidades.
“É com isso que estou comprometido. Previsões econômicas são de aumento do
emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais
do governo”, completou.
Meirelles diz que desemprego deve começar a cair em agosto
13/06/2017 – Fonte: Bem Paraná
A taxa de desemprego deve começar a cair a partir de agosto, afirmou nesta terça
(13) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em sua conta no Twitter. As
informações são da Agência Brasil.
“Temos que levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história,
que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. Os efeitos de uma recessão tão
forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite”, disse.
O ministrou lembrou que, pela primeira vez em três anos, o desemprego parou de
subir em abril.
“E a partir de agosto esta taxa deve começar a cair”, disse. Ontem, também pelo
Twitter, o ministro da Fazenda disse que “previsões econômicas são de aumento do
emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais
do governo”.

Marcos Pereira participará de negociações entre Mercosul e UE em Madri
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os ministros Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Ricardo Barros
(Saúde) e Maurício Quintella (Transportes) participam de compromissos oficiais no
exterior neste mês de junho, conforme informações publicadas no Diário Oficial da
União (DOU).
O ministro do MDIC viaja de 24 de junho a 4 de julho para Tel Aviv e Jerusalém, em
Israel; Lisboa, em Portugal; e Madri, na Espanha. Entre os compromissos de Madri,
Marcos Pereira participará de seminário sobre as negociações entre Mercosul e União
Europeia.
O ministro da Saúde irá para Califórnia, nos Estados Unidos, no período de 18 a 21 de
junho, quando participará da Convenção Internacional da Organização de Indústrias
de Biotecnologia.
Já o ministro dos Transportes irá para Paris, na França, para o 52º Salão Internacional
da Aeronáutica e Espaço. O período da viagem de Quintella é de 17 a 23 de junho.
‘Bondades’ vão de Refis a mudança no IR
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Com o agravamento da crise política, o governo do presidente Michel Temer ampliou
o leque de concessões na área econômica para tentar minimizar o estrago das
acusações dos executivos da JBS.
As medidas incluem desde parcelamentos de débitos de contribuintes com descontos
em multas e juros, os chamados Refis, até propostas de crédito subsidiado e estudos
conduzidos pela ala política sobre possíveis alterações no Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF). O conjunto de benesses, no entanto, pode esbarrar na dificuldade que
já existe hoje para cumprir a meta fiscal.
A revisão da tabela do IRPF estudada pela ala política do governo é uma das medidas
que potencializam a perda de receitas. Como mostrou a Coluna do Estadão, uma
das opções é reduzir a maior alíquota cobrada para pessoas físicas, hoje em 27,5%.
A alíquota poderia cair a 18%, em um aceno à classe média, sendo compensado pela
tributação dos dividendos recebidos por pessoas físicas.
Em nota, o Ministério da Fazenda nega que haja tal negociação. “Este assunto não
está em discussão no Ministério da Fazenda”, diz a pasta. Outra opção que volta e
meia retorna às discussões no âmbito político é o aumento da faixa de isenção do
Imposto de Renda, o que faria com que menos pessoas pagassem o tributo. Mas o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou no mês passado que haja qualquer
iniciativa nesse sentido.
O governo do presidente Michel Temer também pediu celeridade na votação da
proposta que permite à União subsidiar crédito a instituições filantrópicas, sobretudo
as Santas Casas de Misericórdia.
O Orçamento federal bancaria até R$ 2 bilhões ao ano em compensações aos bancos
públicos que dessem o empréstimo pela taxa de juros mais baixa que a de mercado
(a chamada equalização).
Dentro dessa “agenda positiva”, deve ser anunciado em breve o reajuste do Bolsa
Família, com um índice superior ao da inflação.

Rombo
Quaisquer dessas medidas têm impacto no quadro fiscal da União, seja com redução
de receitas, seja com gastos adicionais, justamente em um momento em que o
governo encontra dificuldade para cumprir a meta. A Instituição Fiscal Independente
(IFI) do Senado divulgou ontem um relatório em que prevê déficit de R$ 144,1 bilhões
este ano, mais do que o projetado pelo governo, um resultado negativo em R$ 139
bilhões.
O cenário inspira cautela diante da frustração da receitas já observadas e que pode
aumentar ao longo do ano. “Estamos caminhando no fio da navalha na busca do
equilíbrio fiscal”, disse o diretor executivo da IFI, Felipe Salto. Em 2018, a expectativa
é de um rombo ainda maior, de R$ 167 bilhões. A meta fiscal do governo para o ano
que vem prevê um rombo de R$ 129 bilhões.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem está em
tramitação no Congresso Nacional, mas o presidente da Comissão Mista de Orçamento
(CMO), senador Dário Berger (PMDB-SC), e o futuro relator da proposta, deputado
Marcus Pestana (PMDB-MG), já admitem a necessidade de rever o número. A IFI tem
diagnóstico semelhante,. “A meta que o governo anunciou já nasceu morta”, disse
Salto.
AS “BONDADES” NEGOCIADAS PELO GOVERNO
Já aprovadas
Refis de Estados e municípios
Parcelamento de R$ 90,136 bilhões em dívidas com o INSS. Prefeituras estimam alívio
de R$ 30 bilhões com os descontos, mas não há projeção de valor para Estados.
Refis de produtores rurais
Parcelamento de R$ 10 bilhões em dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural).
Programa de Regularização Tributária (PRT)
Estabelece o parcelamento de débitos com vencimento até 30 de abril de 2017, com
prazo para adesão até 31 de agosto. Texto enviado pelo governo para o Congresso
Nacional prevê três grandes modalidades de adesão ao parcelamento de débitos com
a Receita Federal e dois tipos para dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). O prazo máximo para o pagamento será de 180 meses e as empresas
poderão ter descontos de até 90% nos juros e 50% nas multas. Governo espera
arrecadar R$ 13 bilhões
Acordo para fim da guerra fiscal
Governo cedeu e aceitou uma transição mais suave para que os Estados acabem com
os incentivos fiscais concedidos fora do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz)
Em negociação
Crédito para Santas Casas
Proposta em tramitação, que conta com o apoio do presidente Michel Temer, prevê
que a União poderá subsidiar o crédito a partir da equalização de taxas de juros, com
limite de R$ 2 bilhões por ano, a serem consignados no orçamento.
Bolsa Família
Presidente Michel Temer deu aval para o reajuste do Bolsa Família acima da inflação
acumulada até junho, a partir de 1º de julho. E o governo vai aproveitar o anúncio
para lançar um pacote de medidas de estímulo à inclusão dos beneficiários do
programa no mercado de trabalho. Segundo informou a “Coluna do Estadão”, aumento
será de 4,6%.
Fundeb

Governo vai mudar a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb). O argumento é que alguns Estados estão recebendo menos do que
deveriam, enquanto o repasse para outros está superdimensionado. Neste ano, a
previsão é que o fundo receba R$ 13 bilhões em repasses federais.
Correção da tabela do Imposto de Renda
Senadores do PMDB cobram o aumento da faixa de isenção, hoje aplicada a quem
recebe até R$ 1.903,98 por mês. Outra ala política do governo defende, como revelou
a “Coluna do Estadão”, redução da alíquota máxima de 27,5% para 18%. Equipe
econômica, porém, diz que não há recursos para isso. Se a faixa de isenção aumentar,
o governo federal arrecada menos com Imposto de Renda.
Prioridade na conclusão de obras
Ministérios do Planejamento e dos Transportes já fizeram levantamento das obras
inacabadas que terão prioridade de conclusão. O foco maior deve ser na região
Nordeste, onde o presidente Temer tem a popularidade mais baixa.
Índice de novas vagas sobe 0,1% em maio ante abril, mostram Catho e Fipe
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de novas vagas de emprego, medido pela Catho em parceria com a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de trabalho no site
de recrutamento, subiu 0,1% em maio, mostrando relativa estabilidade frente a abril.
Contudo, na comparação com igual mês de 2016, o indicador recuou 8,7% em maio
deste ano. Em 2017, a queda acumulada está em 5,3%.
O indicador de novas vacâncias em maio, que mede a relação entre as vagas de
trabalho e a população economicamente ativa, também teve leve avanço na margem,
de 0,7%, mas ainda caiu de forma significativa (10,1%) ante maio do ano passado.
O número de vagas por trabalhador em potencial no acumulado deste ano também
teve declínio de 6,9% em relação ao mesmo período de 2016.
Diferente dos outros indicadores, a concorrência entre candidatos por uma vaga de
emprego ainda não mostra sinais de estabilização, segundo as instituições.
As vagas por candidato tiveram queda de 1,1% ante abril e de 28,2% no confronto
com maio de 2016, a 39ª retração consecutiva. No acumulado de 2017 até maio,
houve recuo de 26,8%.
Brasil não teve ousadia para reduzir meta de inflação, diz presidente do BC
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que conduz o seu trabalho de
forma técnica e apartidária, independentemente da atual crise política enfrentada pelo
Brasil, e que o país não teve "oportunidade e ousadia" para reduzir a meta de inflação.
Desde que a crise política atingiu o governo do presidente Michel Temer, houve
mudança na projeção de redução da taxa básica de juros diante da expectativa de que
haverá mais dificuldade para aprovar reformas importantes, como a da Previdência.
Sem as reformas, que podem levar a piora do quadro fiscal, o BC pode ser obrigado a
ser mais duro na condução da política monetária. Atualmente, a Selic está em 10,25%
ao ano.

"Continuo trabalhando da forma como comecei. Procuro ser o mais técnico possível.
Não vou questionar se o cenário é melhor ou pior politicamente", disse Ilan ao
participar de evento em São Paulo na noite desta segunda-feira (12).
Em meio ao ambiente de inflação cada vez mais distante do centro da meta oficial —
de 4,5% pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos—, Ilan
disse ainda que o país não conseguiu discutir reduzir o objetivo. Faltou "oportunidade
e ousadia" para tanto, afirmou, sem entrar em detalhes.
Neste mês, o CMN (Conselho Monetário Nacional) terá de fixar uma meta de inflação
para 2019 e há defesa dentro da equipe econômica que ela deve ficar abaixo de 4,5%.
A inflação tem rodado abaixo de 4% em 12 meses, abrindo espaço para esse
movimento.
O presidente do BC também disse que está satisfeito no comando da autoridade
monetária e que tem se preocupado em jogar tanto na defesa como no ataque, sem
especificar quais são as ações.
"A gente joga tanto na defesa como no ataque. Mas o que é da defesa ninguém vê.
Em muita coisa a gente joga no ataque, fazendo agendas."
Desde que assumiu, Ilan tem tentando levar o adiante uma série de medidas para,
por exemplo, reduzir o custo do crédito, por meio da Agenda BC+.
Vendas do varejo sobem 1,0% em abril, aponta IBGE
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
As vendas do comércio varejista subiram 1,0% em abril ante março, na série com
ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas
ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,70% a alta
de 1,30%, mas acima da mediana das projeções, que estava negativa de 0,65%.
Na comparação com abril de 2016, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram
alta de 1,9% em abril de 2017. Nesse confronto, as projeções iam de uma retração de
3,00% a crescimento de 1,00%, com mediana negativa de 1,20%.
Foi a primeira alta nessa base de comparação após 24 meses seguidos de queda. As
vendas do varejo restrito acumularam retração de 1,6% no ano e queda de 4,6% em
12 meses.
Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de
veículos, as vendas subiram 1,5% em abril ante março, na série com ajuste sazonal.
O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo
Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 1,10% a alta de 1,80%,
com mediana positiva de 0,10%.
Na comparação com março de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado
tiveram baixa de 0,4% em abril de 2017.
Nesse confronto, as projeções variavam de uma retração de 4,40% a avanço de
0,60%, com mediana negativa em 2,85%. As vendas do comércio varejista ampliado
acumularam queda de 1,8% no ano e redução de 6,3% em 12 meses.

‘Sinais para o 2º trimestre são negativos’, diz pesquisadora do Ibre/FGV
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
Será muito difícil para o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getulio
Vargas (Codace/FGV) determinar o trimestre em que a economia brasileira saiu de vez
da recessão, afirmou nesta segunda-feira, 12, a pesquisadora Silvia Matos, do
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), também da FGV. “Parece que a gente saiu de
uma recessão muito severa, deu um soluço e depois parou. Será muito difícil para o
Codace datar a saída da recessão”, afirmou Silvia, em palestra durante o Seminário
de Análise Conjuntural do Ibre/FGV, no Rio.
Após os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, o Ibre/FGV
revisou sua projeção de crescimento para a economia neste ano para 0,2%. A projeção
anterior estimava alta de 0,4% no PIB este ano. Após a alta de 1,0% no PIB do
primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2016, a estimativa é
que, no segundo trimestres, a economia volte a se retrair, em 0,4% ante o trimestre
anterior. “Todos os sinais para o segundo trimestre são negativos”, afirmou Silvia.
Para 2018, o Ibre/FGV estima alta de 1,8% no PIB.
Para Samuel Pessôa, também pesquisador do Ibre/FGV, o Brasil não pode repetir erros
de política econômica, insistir em “puxadinhos” para impulsionar o crescimento, e usar
apenas o “combustível monetário” da queda dos juros básicos para lidar com a crise.
“Não vamos repetir os erros do passado. Não vamos forçar puxadinhos de nova matriz
econômica”, afirmou Pessôa, em palestra durante o seminário.
Para o pesquisador, os dados mostram que a economia está fraca, mas como o juro
real está muito elevado, há espaço para estímulos monetários. Nesse sentido, segundo
Pessôa, houve erro na política econômica em 2008 e 2009, quando o excesso de
medidas contracíclicas impediu um corte maior nos juros.
Na visão de Pessôa, o único lado positivo da economia atual é que “os livros texto de
economia funcionaram”, ou seja, com a atividade fraca, a inflação arrefeceu. “Isso é
uma novidade, porque antes tínhamos uma economia muito fraca e uma inflação
resiliente”, disse o pesquisador.
Reforma
Após a revelação das delações premiadas de executivos da JBS, que envolvem o
presidente Michel Temer, o Banco Central deve encurtar o atual ciclo de corte da taxa
básica Selic (hoje em 10,25% ao ano) e o chamado juro neutro da economia tende a
ficar alto. A análise é de José Júlio Senna, pesquisador do Ibre/FGV e ex-diretor do
BC.
“O juro neutro subiu”, destacou Senna, em palestra durante o seminário. “Diante da
incerteza, o BC deve ir devagar”, completou o pesquisador.
Para Senna, o BC agiu corretamente ao mudar o tom da comunicação sobre a política
monetária após o aprofundamento da crise política, em vez de mudar o ritmo de cortes
da Selic. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC fez mais
um corte de 1 ponto porcentual na taxa básica, mesmo tamanho dos cortes mais
recentes.
Embora o arrefecimento da inflação corrente chame atenção, Senna ressaltou que não
está claro se o impacto de curto prazo do “choque político” trará mais ou menos
inflação. Por isso, o BC deveria manter a trajetória de queda na Selic até aproximar a
taxa de juros real da taxa de juros neutra.

Com a reforma da Previdência ameaçando piorar o cenário da política fiscal, o fim do
ciclo de corte será num patamar mais elevado e o juro neutro tende a subir nesse
quadro.
Varejo do Brasil surpreende e tem melhor resultado para abril em 9 anos
13/06/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

As vendas no varejo do Brasil surpreenderam e registraram a maior alta para abril em
nove anos, com forte impulso dos setores de supermercados e vestuário.
As vendas subiram 1% em abril na comparação com março e 1,9% em relação ao
mesmo período do ano passado, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) nesta terça-feira (13), desempenhos muito melhores do que o esperado
em pesquisa da Reuters, que indicava recuo de 0,55% e 1,30%, respectivamente.
O resultado mensal foi o mais forte para abril desde 2008, quando as vendas também
subiram 1%, e o setor quase recuperou a perda de 1,2% vista em março, após revisão
do IBGE, que havia informado perda de 1,9%.
"A recuperação na confiança do consumidor, o rápido declínio nos preços dos alimentos
e na inflação geral, que estão sustentando o crescimento da renda real, e a queda das
taxas de juros devem começar a sustentar o consumo privado e a atividade varejista",
disse em nota o diretor de pesquisa econômica do Goldman Sachs, Alberto Ramos.
A principal influência positiva veio das vendas no setor de hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que tem peso importante no
consumo das famílias, com alta de 0,9% sobre março.
"[Supermercados] refletem a inflação mais baixa, o que ajuda no poder de compra
das pessoas. Tem também efeito positivo da liberação do FGTS de contas inativas,
que tem impacto no consumo", explicou a coordenadora da pesquisa, Isabella Nunes.
Já as atividades de tecidos, vestuário e calçados mostraram ganhos nas vendas
mensais de 3,5%, enquanto a comercialização de equipamentos e material para
escritório, informática e comunicação subiram 10,2%.
O varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, apresentou ganho de
1,5% das vendas em abril contra março,
O varejo no Brasil está inserido numa conjuntura que envolve ao mesmo tempo
inflação baixa e desemprego alto, com recuperação econômica frágil.
Indicadores antecedentes da OCDE se mantêm estável em 100,1 em abril
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
O crescimento mundial da economia manteve a mesma tendência em abril na
comparação com março, segundo o índice de indicadores antecedentes produzido pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a entidade mostrou que o índice para os 34
países e mais seis nações que não integram a entidade permaneceram em 100,1 em
abril, mesmo número de março, o que caracteriza um “impulso estável” de expansão.
Para o Brasil, esse número passou de 102,0 para 102,3, ou um “impulso crescente”
de expansão. Entre as principais economias do mundo, apenas a Alemanha também
recebeu esta caracterização, passando de 100,6 para 100,7
Superávit da balança em junho até a 2ª semana é de US$ 2,224 bilhões
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,487 bilhão na segunda
semana de junho (dias 5 a 11), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de
exportações de US$ 4,387 bilhões e importações de US$ 2,900 bilhões.
Na primeira semana do mês (dias 1 a 4), o saldo havia sido positivo em US$ 737
milhões, com US$ 2,024 bilhões em vendas e US$ 1,287 bilhão em compras do
exterior.
No acumulado das duas primeiras semanas de junho, o superávit foi de US$ 2,224
bilhões, decorrente de embarques de R$ 6,411 bilhões e compras de US$ 4,187
bilhões.
Pela média diária de exportações, houve crescimento de 20,4% nas vendas ao exterior
nas duas primeiras semanas de junho em relação ao mesmo mês em 2016,
principalmente pelo desempenho dos bens semimanufaturados (alta de 37,7%). As
exportações de produtos básicos subiram 17,3% e as de manufaturados aumentaram
em 16,8%.
Na mesma comparação, as importações subiram 3,1%, com alta nos gastos com
bebidas e álcool (178,1%), combustíveis e lubrificantes (66,9%), adubos e fertilizantes
(50,1%), siderúrgicos (45,9%) e equipamentos eletroeletrônicos (9,7%).
Em 2017, a balança comercial acumula superávit de US$ 31,248 bilhões, resultado de
exportações de US$ 94,337 bilhões e importações de US$ 63,089 bilhões. No
acumulado do mesmo período em 2016, o saldo era positivo em US$ 21,057 bilhões.
Mercado financeiro projeta inflação zero para junho
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Mês deve terminar com preços médios sem qualquer alteração para o consumidor. Se
confirmado, será o melhor resultado desde 2006

Junho deve ser um mês de alívio para o bolso dos consumidores. De acordo com
pesquisa do Banco Central, pode ser o mês com menor inflação desde 2006. A
expectativa dos analistas é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
desacelere e que os preços, na passagem de maio para junho, fiquem estáveis, sem
qualquer alteração.

Os dados são do Boletim Focus, uma publicação semanal, editada pelo BC, e que reúne
as projeções de cerca de 100 analistas do mercado financeiro. A pesquisa mostra ainda
que o mercado financeiro está cada vez mais otimista com o custo de vida no Brasil
em 2017.
Nesta semana, a expectativa dos analistas para o IPCA do ano melhorou de 3,90%
para 3,71%. Caso esse número se confirme, será a menor inflação desde 2006,
quando o indicador havia ficado em 3,14%. Esse levantamento mostra ainda que o
otimismo desses especialistas também vale para 2018.
IPCA 2018
Para o próximo ano, a expectativa é que o IPCA fique mais uma vez em níveis
confortáveis para o bolso das famílias, em 4,37%. Essa projeção para 2018 tem
melhorado gradualmente. Há uma semana ela era maior, estava em 4,40%.
Recuperação de crédito no país avança 1,6% em maio ante abril
13/06/2017 – Fonte: Tribuna PR
A quantidade de pessoas que pagou dívidas em atraso e saiu dos registros de
inadimplência cresceu 1,6% em maio na comparação ao registrado no mês anterior
sem efeitos sazonais, informou a Boa Vista SCPC. Na comparação com maio de 2016,
o indicador recuou 7,2%.
Já a variação acumulada em 12 meses (de junho de 2016 a maio de 2017) apresentou
queda de 1,1%, enquanto no acumulado do ano (janeiro a maio) foi verificada queda
de 0,6% em relação ao período equivalente em 2016.
Na análise por regiões, apenas o Sudeste (1,5%) apresentou alta na recuperação de
crédito na comparação em 12 meses. No Norte, houve queda de -8,5%; Centro-Oeste
teve retração de -6,0%; Sul, -1,0%; e Nordeste, -3,6%.
Diante dos dados de recuperação de crédito, avaliados como estáveis pela Boa Vista
SCPC, o quadro de inadimplência da economia permanece “inalterado”, “uma vez que
o crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes nos últimos meses
também permanece em níveis próximos da estabilidade”.
Demanda de energia pode crescer até 2,5% este ano, estima ministério
13/06/2017 – Fonte: Bem Paraná
A demanda por energia pode crescer entre 1,5% e 2,5% neste ano no país. De acordo
com o Boletim Mensal de Energia, divulgado nesta segunda-feira (12) pelo Ministério
de Minas e Energia, até março a oferta interna de energia cresceu 1,5%.
As informações são da Agência Brasil. “Os indicadores de março de 2017, da produção
industrial e de usos da energia, sinalizam pequena recuperação da economia”, diz o
documento. Ainda segundo o boletim, a tarifa média nacional de eletricidade
residencial recuou 6,1% até março.
A tarifa comercial recuou 6,5% e a industrial caiu 7,2%. A energia eólica deve
responder por 6,6% da matriz de oferta elétrica de 2017. No ano passado, a força
gerada por ventos representou 5,4% da matriz.
A oferta de energia hidráulica acumulou alta de 7,6% até março, mas recuou 4,1%
sobre fevereiro. A produção de petróleo acumula alta de 14,4% até março, se
comparado ao mesmo período de 2016. A produção de aço também acumula alta de
12,1%. Já a produção de biodiesel cresceu 3,5% em março.

Renault abrirá segundo turno em fábrica na Argentina
13/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A Renault abrirá em outubro o segundo turno de sua fábrica argentina Santa Isabel,
localizada em Córdoba, para aumentar a produção de Logan e Sandero, a fim de
depender menos da importação do Brasil, e também para receber a produção local das
novas picapes e para as quais a fábrica está recebendo investimento de US$ 700
milhões. A medida também visa ter maior capacidade de exportação de Fluence e
Kangoo.
Para isto, a montadora contratará mais 700 empregados a fim de suportar o novo
turno de trabalho, que terá capacidade para produzir de 230 a 320 veículos por dia.
Neste ano, a montadora estima produzir cerca de 55 mil veículos na Argentina.
Para 2018, a montadora prevê o início da produção das picapes Renault Alaskan e da
Nissan Frontier NP300 a partir de setembro. Também está nos planos a produção da
picape Classe X, da parceira Mercedes-Benz. Com isto, a produção de Santa Isabel
deve saltar para 120 mil no ano que vem.
A unidade, que emprega atualmente cerca de 1 mil pessoas, aumentará sua
capacidade atual de 55 mil carros/ano para 120 mil com os ajustes internos e novo
turno.
Mitsubishi e Land Rover convocam recall de veículos
13/06/2017 – Fonte: Bem Paraná
As marcas Mitsubishi e Land Rover anunciaram nesta segunda-feira (12) o recall de
seus veículos. Os proprietários dos modelos Range Rover Vogue, Range Rover Sport e
Discovery Sport, anos/modelos 2016 e 2017, fabricados de 12 de julho a 26 de outubro
de 2016, devem comparecer a uma concessionária da marca para inspeção e, se
necessário, substituição dos conjuntos de pré-tensores dos cintos de segurança
dianteiros. As informações são da Agência Brasil. A empresa informa a possibilidade
de defeito do ativador do pré-tensor dos cintos de segurança dianteiros.
“Caso o pré-tensor não seja acionado em uma colisão que demandaria sua ativação,
o ocupante do assento dianteiro respectivo poderá sofrer lesões”, informa a nota. Para
informações, a Land Rover disponibiliza o telefone 0800 012 2733, o e-mail
cliente@landrover.com.br e o site www.landrover.com.br.
Já os proprietários dos veículos Mitsubishi, modelo Outlander Phev, fabricados entre
janeiro de 2015 e dezembro de 2016, precisam agendar, a partir de 10 de julho, uma
visita a uma concessionária da marca para a substituição das velas de ignição e a
reprogramação das unidades eletrônicas do motor a gasolina e do motor elétrico. O
consumidor pode obter mais informações por meio do telefone 0800 702 0404, do email sac@hpeautos.com.br e pelo site www.mitsubishimotors.com.br
No comunicado, a empresa informa que devido à programação inadequada das
unidades eletrônicas dos motores, aliada à especificação incorreta das velas de
ignição, o motor a gasolina pode apresentar falha no funcionamento. “No caso de uso
do veículo em modo totalmente elétrico, as velas de ignição podem se deteriorar,

dificultando o funcionamento do motor a gasolina e, como consequência, o
carregamento da bateria do motor elétrico pode ser afetado, prejudicando a condução
do veículo”, diz a nota.
Financiamentos de veículos novos crescem 10,1% em maio, revela B3
13/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os financiamentos de veículos novos no Brasil subiram 10,1% em maio deste ano ante
igual mês do ano passado, para 160,2 mil unidades, em soma que considera veículos
leves, pesados e motos. É o primeiro crescimento nesse tipo de comparação desde
fevereiro de 2014. Os dados foram antecipados ao Broadcast (serviço de notícias em
tempo real do Grupo Estado) pela B3, empresa que resultou da fusão entre a
BM&FBovespa e a Cetip.
Em relação a abril, o aumento foi ainda maior, de 28%, desempenho que contou com
a ajuda de quatro dias úteis a mais em maio. No acumulado do ano, no entanto, o
resultado ainda é negativo, de 4,8%, para 695,1 mil unidades.
Apesar dos avanços, a B3 prega cautela. “Ainda é cedo para falar em melhora do
cenário econômico, os dados seguem indicando muito mais um cenário de estabilidade
da economia”, disse Marcos Lavorato, gerente de Relações Institucionais da B3.
Desde o início da crise econômica, em 2015, o número de financiamentos de veículos
tem enfrentado quedas maiores do que o mercado como um todo (que considera
também as vendas à vista). Isso ocorreu por causa da restrição ao crédito por parte
dos bancos, que se tornaram mais rigorosos em razão do aumento da inadimplência
e do desemprego.
O mercado como um todo voltou a ter resultados positivos na comparação anual em
março, ainda que tímidos. Dois meses depois, é a vez do financiamento ter
crescimento.
Em conta que considera somente os veículos leves, que representam a maior parte do
mercado, os financiamentos tiveram avanço de 12,7% em maio ante maio de 2016,
para 97,1 mil unidades. Na comparação com abril, o crescimento foi de 27,2%. De
janeiro a maio, foram feitos 419,3 mil financiamentos de veículos leves, queda de
2,6% ante igual período do ano passado.
Entre os pesados, houve expansão de 2,5% nos financiamentos em maio ante igual
mês do ano passado, para 5.157 unidades. Em relação a abril, a alta foi de 12,3%.
Porém, o número de unidades novas financiadas ainda cai no acumulado do ano,
12,8%, para 21,2 mil.
No caso das motos, as vendas financiadas cresceram 6,6% em maio sobre o volume
de maio do ano passado e subiram 31% na comparação com abril, para 57,2 mil
unidades. Já o resultado acumulado de janeiro a maio cai 7,4%, para 252,4 mil
unidades.
Foxconn diz adeus ao Brasil
13/06/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
A taiwanesa Foxconn, responsável pela montagem dos produtos Apple, prometeu
investir R$ 1 bilhão e criar até 100 mil empregos para montar iPhones e iPads no
Brasil. O início dessa história, em 2011, foi promissor e a empresa alugou dois galpões
num condomínio logístico de Jundiaí. Agora, o cenário mudou.

A linha de produção do iPad foi desativada e voltou para Taiwan. Os funcionários
trabalham na desmontagem e venda de máquinas e equipamentos. Com isso, um dos
galpões está sem uso e praticamente vazio. O destino do segundo também é incerto.
A expectativa é que os iPhones deixem de ser produzidos no País, em breve.
O que se comenta nos corredores da Foxconn é que a imposição do presidente dos
EUA, Donald Trump, em cobrar que os produtos americanos sejam produzidos
localmente mexeu com os taiwaneses.
Além disso, a crise econômica, a instabilidade política e a baixa produtividade da mão
de obra brasileira contribuem para essa decisão de sair do Brasil. Por aqui, só ficaria
uma pequena estrutura de peças de reposição para os produtos.
Consórcio de veículos obtém alta de 4,7% no acumulado até abril
13/06/2017 – Fonte: Automotive Business

A venda de novas cotas de consórcio de veículos no primeiro quadrimestre somou
637,8 mil unidades e alta média de 4,7% no confronto com o mesmo período do ano
passado. Essa média (formada por todo o setor automotivo, inclusive duas rodas)
aumentou em 1,3 ponto porcentual em relação ao acumulado dos três primeiros meses
por causa da melhora nos segmentos de motos e veículos pesados.
No acumulado até março o setor de motocicletas havia somado 208 mil novas cotas,
o que resultava em queda de 9,2% ante o mesmo período de 2016, mas com as
vendas de abril as cotas saltaram para 278 mil e a retração no acumulado diminuiu
para 7,4%. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das
Administradoras de Consórcio (Abac).
A entidade recorda que o volume de créditos comercializados para motos (somatório
de todas as cartas contempladas emitidas) no acumulado até março era negativo em
1,7%, mas se tornou estável no total até abril.
Para os veículos pesados, a venda de novas cotas saltou de 9 mil no acumulado até
março para 14,1 mil no total até abril, elevando o crescimento ante iguais períodos de
2016 de 8% para 20,1%. Segundo a Abac, a explicação para o crescimento acentuado
em um único mês ocorreu porque as montadoras de caminhões e também os bancos
utilizaram a modalidade como alternativa diante da retração de mercado.
No caso dos veículos leves, a venda de 345,6 mil novas cotas até abril resultou em
alta de 16,2%, mantendo o crescimento observado no trimestre. O valor médio das
cotas no acumulado até abril foi de R$ 41,3 mil, ou 5,9% maior que o anotado nos
mesmos quatro meses de 2016.

PSA contará com novo CEO na Opel, Michael Lohscheller
13/06/2017 – Fonte: Automotive Business
A Opel, marca e divisão europeia que está migrando das mãos da General Motors para
o Grupo PSA, anunciou nesta segunda-feira, 12, a saída de seu CEO, Karl-Thomas
Neumann, que estava no cargo e se demitiu antes mesmo da reunião do conselho de
supervisão da empresa agendado para a próxima semana. O atual CFO da companhia,
Michael Lohscheller, foi indicado para sucedê-lo na função.
“Sob a liderança de Neumann fizemos enormes progressos na recuperação da Opel”,
afirmou o presidente da GM, Dan Ammann, em um comunicado divulgado nesta data.
Em sua conta no Twitter, Neumann afirma que permanecerá como membro da
administração da Opel até que a aquisição pela PSA seja concluída. A compra da Opel
/ Vauxhall foi conhecida em fevereiro deste ano e confirmada no mês seguinte pelo
grupo francês, que desembolsou € 1,3 bilhão pelo negócio.
Segundo a agência Reuters, há rumores de que a saída de Neumann está relacionada
com sua convicção de que os novos proprietários da Opel não atribuem aos automóveis
elétricos a importância que estes efetivamente deverão ter.
Além disso, ainda de acordo com a agência de notícias, o Grupo Volkswagen pode
estar tentando recontratar Neumann possivelmente para assumir o cargo de CEO da
Audi, hoje ocupado por Rupert Stadler, que ainda está sob pressão por causa do
escândalo do diselgate.
Neumann foi anteriormente o principal responsável pelas operações da Volkswagen na
China, bem como líder da divisão de veículos elétricos da companhia alemã.
“Nós apoiamos totalmente a decisão de nomear Lohscheller, que será cercado pelos
melhores talentos da Opel / Vauxhall para levar a empresa a novos horizontes em
benefício de seus funcionários, clientes e parceiros.
Minhas interações pessoais com Michael foram extremamente positivas, onde ele
mostrou uma grande visão da Opel e da Vauxhall, bem como uma sólida compreensão
do mercado internacional. Estou entusiasmado com a ideia de contribuir para o
renascimento da Opel como uma empresa sustentável de origem alemã no Grupo
PSA”, afirmou em nota o presidente do conselhop de administração da PSA, Carlos
Tavares.
Lohscheller foi nomeado CFO da Opel e vice-presidente de finanças do grupo em
meados de 2014. Desde setembro de 2012, o executivo, como membro do conselho
de administração, mantém a direção da área de finanças do grupo. Em mais de 20
anos de trajetória no setor automotivo, Lohscheller passou por empresas como
Daimler, Mitsubishi Europa e Volkswagen, onde liderou como diretor financeiro uma
reviravolta bem-sucedida do grupo na América do Norte, gerando crescimento
significativo e lucro.
Como checar sua pontuação de crédito e o que ela diz sobre você
13/06/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
“O score indica a chance de você conseguir empréstimos, financiamentos e
carnês. Veja o que essa nota pode significar e como conseguir uma boa
pontuação”
Talvez você não saiba, mas conquistou um grande direito como consumidor nos
últimos meses. A Serasa Experian e a Boa Vista SCPC, dois dos principais bureaus de

crédito do Brasil, liberaram a consulta online, instantânea e gratuita ao seu score de
crédito, uma pontuação que indica a chance de você conseguir empréstimos,
financiamentos e carnês no mercado.
Muitas empresas usam o score calculado pelos bureaus de crédito para medir o risco
de inadimplência que correm ao fornecer crédito ao consumidor. Há outros bancos e
lojas, no entanto, que calculam o seu próprio score, com metodologias próprias. O
score não é o único fator determinante para conseguir crédito, mas é um indicador
importante.
A possibilidade de você conhecer e entender a sua nota é um grande avanço, do ponto
de vista do direito do consumidor, porque permite que você veja onde está errando e
planeje melhor sua vida financeira.
Assim, a Serasa e a Boa Vista abrem caminho para que grandes bancos e varejistas
que produzem seus próprios sistemas de score façam o mesmo – e melhorem a relação
de transparência com o consumidor.
“O acesso ao score de crédito é um direito básico de todos. O sistema de pontuação
de risco é um componente indispensável da sociedade de consumo hoje, mas precisa
ser transparente e não pode funcionar no escuro”, garante Rafael Zanatta, pesquisador
da área de tecnologia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
Para calcular o score, os bureaus de crédito analisam informações como
os pagamentos de contas em dia, o histórico de dívidas negativadas, a frequência de
busca por crédito no mercado e os dados cadastrais atualizados.
“Por trás de um número apresentado de forma simples, há um grande conjunto de
informações sobre os lastros que você deixou no mercado”, explica a diretora do
SerasaConsumidor, Fernanda Monnerat.
Tanto a Serasa quanto a Boa Vista SCPC incentivam que os consumidores atualizem
gratuitamente o seu cadastro positivo, uma espécie de currículo financeiro, que pode
mostrar tudo o que fez de bom na sua vida financeira. Esses dados podem contribuir
para você ter uma nota boa.
“O cadastro positivo é a forma mais fácil de entender se você está evoluindo no
mercado. Quanto mais completas estiverem as informações sobre você, melhor”,
explica o superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC, Pablo
Nemirovsky.
Score de crédito não pode discriminar consumidor
A maioria dos bancos e das grandes lojas no Brasil ainda não divulga abertamente o
score de crédito do consumidor, nem os critérios usados para calcular a pontuação.
O problema é que a falta de transparência possibilita que as empresas usem dados
que não deveriam para formar a sua nota – e acabem negando crédito a partir de
conclusões precipitadas e preconceituosas sobre você.
Dados como endereço, grau de escolaridade, cor da pele, orientação sexual e opinião
política não podem ser levados em conta quando uma empresa decide dar ou negar
crédito.
“Os algoritmos carregam os mesmos preconceitos que os homens e excluem as classes
menos favorecidas do acesso ao crédito. É preciso ter o cuidado de criar sistemas que
não aumentem a discriminação que já ocorre na sociedade”, aponta Mario Viola,
pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) do Rio de Janeiro e
coordenador de uma pesquisa que analisa a utilização de dados pessoais por bureaus
de crédito.

Para o pesquisador, só será possível haver um tratamento mais horizontal dos
consumidores quando existir uma lei de proteção de dados pessoais. Atualmente, há
três processos de leis sobre o assunto tramitando no Senado.
Além disso, é muito importante que consumidores procurem se informar sobre o seu
score de crédito, utilizem os canais disponíveis e questionem sobre sua nota. Quem
tiver o acesso ao crédito negado sem justificativa pode denunciar a empresa no
site consumidor.gov.br ou no Procon de sua cidade.
Todas as empresas, inclusive os bureaus de crédito, têm o dever de informar ao
consumidor sobre as bases de dados consultadas para desenvolver a metodologia do
score de crédito. “É obrigatório explicar como o score foi calculado e quais dados
pesaram mais”, esclarece Zanatta, do Idec.
Como consultar o seu score de crédito
Para consultar o seu score de crédito na Boa Vista SCPC, é preciso se cadastrar
no portal Consumidor Positivo, onde também é possível verificar se há débitos
vencidos em seu nome. A pontuação vai de 0 a 1.000. Quanto maior, menor o risco
de você ficar inadimplente e de conseguir crédito no mercado.
Para consultar a sua pontuação na Serasa, acesse o site Serasa Score. A pontuação
também vai de 0 a 1.000. O score é dinâmico e avaliado no momento da consulta,
considerando as informações disponíveis na base de dados da Serasa.
A pontuação pode mudar para melhor se o consumidor limpar o nome, pagar suas
contas em dia, mantiver dados cadastrais atualizados e abrir o cadastro positivo.
As principais causas para ter um score baixo
Depois de dois meses do Serasa Score no ar, muitos consumidores com pontuação
abaixo de 300, com alto risco de inadimplência, procuraram a Serasa por carta,
agências e redes sociais para entender melhor a sua pontuação. Com base nessa
amostra, a Serasa fez um levantamento e concluiu que ter o nome negativado é a
principal razão para ter um score baixo.
A maioria ficou inadimplente porque emprestou o nome a amigos ou parentes para
conseguir crédito, e nem sabia que estava negativado. Outros consumidores ficaram
com score baixo por divórcio, desemprego, acidente ou doença. Há também os que
esqueceram a dívida porque mudaram de endereço e não alteraram os dados
cadastrais junto ao credor.
Alguns consumidores tiverem o nome recentemente retirado do cadastro de
inadimplentes, mas o score ainda não tinha sido atualizado. Outros ficaram com
pontuação baixa porque não têm o hábito de utilizar crédito e não tinham dados
disponíveis, pois não abriram cadastro positivo.
Há também quem fique com nota baixa porque teve os documentos pessoais roubados
e foi vítima de fraude de identidade

