
 

 

13 DE JULHO DE 2017 

Quinta-feira 

 CURSOS DE AGOSTO NO SINDIMETAL/PR 

 NOVIDADES LEGISLATIVAS 

 INDÚSTRIA E AGRICULTURA PUXARAM MELHORA NOS TRANSPORTES, DIZ 

ANALISTA DO IBGE 

 COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MUDARÁ A SUA VIDA NOS PRÓXIMOS ANOS 

 ATÉ O FIM DE 2017, POUPANÇA VAI TER UMA JANELA DE OPORTUNIDADE. 

ENTENDA 

 TEMER FARÁ NESTA QUINTA CERIMÔNIA PARA SANCIONAR REFORMA 

TRABALHISTA 

 APROVAÇÃO DE MUDANÇAS NAS LEIS TRABALHISTAS DIVIDE OPINIÕES 

 TEMER E MAIA ACENAM A SINDICATOS COM AJUSTE NA REFORMA TRABALHISTA 

 GOVERNO DIZ QUE NÃO HAVERÁ COBRANÇA DO IMPOSTO SINDICAL EM MARÇO DE 

2018 

 JUCÁ DIZ QUE IMPOSTO SINDICAL NÃO SERÁ REVISTO EM MEDIDA PROVISÓRIA 

 MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE QUE REFORMA TRABALHISTA SEJA VETADA E ESTUDA 

AÇÃO 

 RODRIGO MAIA PODE PENSAR DIFERENTE DE TEMER, DIZ ROMERO JUCÁ 

 MAIA DIZ QUE VOTAÇÃO DE MUDANÇAS NA REFORMA TRABALHISTA ‘DEPENDE DO 

TEXTO’ 

 JUCÁ, SOBRE REFORMA TRABALHISTA: NESTA QUINTA SAI MINUTA DE MP PARA 

SENADORES 

 DEZ PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA: CONFIRA O QUE MUDA PARA PATRÕES 

E EMPREGADOS 

 REFORMA SÓ AFETARÁ NOVOS CONTRATOS 

 ‘DESARMAMOS A CAMINHADA RUMO AO SUICÍDIO’ 
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 VAREJISTA DIZ QUE DEVE CONTRATAR MAIS COM CRIAÇÃO DE TRABALHO 

INTERMITENTE 

 COMO FICAM AS NEGOCIAÇÕES ENTRE PATRÕES E EMPREGADOS COM A REFORMA 

TRABALHISTA 

 MÉRITO DA REFORMA TRABALHISTA É REDUZIR INSEGURANÇA, DIZEM ANALISTAS 

 BRADESCO LANÇA PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 

 BNDES RETIRA RECURSOS DO TRABALHADOR E DÁ A GRANDES EMPRESAS, DIZ 

FAZENDA 

 PRESIDENTE DO BNDES RECUA E SE DIZ ALINHADO À EQUIPE ECONÔMICA 

 EX-DIRETOR DO BNDES DEFENDE CRIAÇÃO DA TLP 

 ABIMAQ IRONIZA INTENÇÃO DE BC E FAZENDA MELHORAREM REMUNERAÇÃO DO 

FAT 

 FAZENDA: ‘MESMO COM TLP, TAXA PARA EMPRESA SERÁ MAIS BAIXA QUE A DE 

MERCADO’ 

 DIRETOR DO BC AFIRMA QUE COM TLP POLÍTICA MONETÁRIA SERÁ MAIS 

EFICIENTE 

 TLP NÃO É UMA BOA ALTERNATIVA, DIZ ECONOMISTA DA PUC 

 OCDE DECIDIRÁ SOBRE PEDIDO DE ADESÃO DO BRASIL E MAIS 5 PAÍSES EM 

SETEMBRO 

 INDÚSTRIA APOIA GOVERNO NAS NEGOCIAÇÕES COM UNIÃO EUROPEIA, EFTA E 

MÉXICO 

 FLUXO CAMBIAL TOTAL NO ANO ATÉ 7 DE JULHO É POSITIVO EM US$ 6,286 BI, 

AFIRMA BC 

 INDICADORES MOSTRAM CLARAMENTE TRAJETÓRIA DO CRESCIMENTO, AVALIA 

MEIRELLES 

 DÍVIDAS NO PARANÁ CAÍRAM 7,33% EM JUNHO, APONTA PESQUISA 

 URBS AJUSTA VALIDADE DE CRÉDITOS DO TRANSPORTE PARA UM ANO 

 BD ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 100 MILHÕES EM AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA 

NA CIC 

 SETOR DE SERVIÇOS RECUOU 4,4% NOS PRIMEIROS CINCO MESES DO ANO, DIZ 

IBGE 

 NOVA FERRAMENTA DE BAIXO CUSTO PERMITE EMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE 

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 

 MERCEDES EXPORTA 44% MAIS CAMINHÕES NO 1º SEMESTRE 

 SCANIA TEM MAIOR GANHO DE PARTICIPAÇÃO 
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 ADESÕES A CONSÓRCIOS SOBEM 6,4% ATÉ MAIO 

 FORD CAMINHÕES OFERECE MOTORES À BASE DE TROCA 

 FINANCIAMENTOS REDUZEM QUEDA NO PRIMEIRO SEMESTRE 

 CHERY COMEÇA A MONTAR TIGGO 2 EM JACAREÍ 
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Cursos de agosto no SINDIMETAL/PR 

13/07/2017 – SINDIMETAL/PR 
 
 

 

 
 

 
 

 

CÂMBIO 

EM 13/07/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,213 3,214 

Euro 3,657 3,659 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26105/adesoes-a-consorcios-sobem-64-ate-maio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26104/ford-caminhoes-oferece-motores-a-base-de-troca
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26103/financiamentos-reduzem-queda-no-primeiro-semestre
http://www.automotivebusiness.com.br/noticias
http://www.sindimetal.com.br/pt_agenda
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/
http://www.sindimetal.com.br/inscricao/


Novidades Legislativas 

13/07/2017 – CNI 
 

Senado aprova convalidação de incentivos fiscais de ICMS. Confira esse e outros 
assuntos importantes para a indústria no Novidades Legislativas nº 50, divulgado 

ontem (13/7) à noite pela CNI. Acesse o arquivo abaixo. 
HTTP://WWW.SINDIMETAL.COM.BR/WP- 

Novidades Legislativas nº 50 
 

Indústria e agricultura puxaram melhora nos transportes, diz analista do 
IBGE 

13/07/2017 – EM.com 

 
A safra recorde de grãos no País e resultados melhores em alguns ramos industriais 
ajudaram a diminuir a retração no volume de serviços prestados em maio ante maio 

de 2016. A queda de 1,9% foi a menos intensa em 26 meses consecutivos de perdas, 
segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados nesta quinta-feira, 14, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
"Não dá ainda para afirmar que há uma recuperação", ponderou Roberto Saldanha, 

analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. "Desde abril de 2015, o 
setor de serviços vem apresentando taxas negativas. Na verdade, vem caindo desde 

janeiro de 2015. O movimento foi interrompido em março daquele ano (2,3%), daí 
voltou à trajetória de queda", lembrou o pesquisador. 
 

Na comparação maio de 2016, houve expansão nos Transportes, serviços auxiliares 
dos transportes e correio (4,9%) e nos Serviços prestados às famílias (1,0%). O 

crescimento observado nos Transportes foi o primeiro resultado positivo desde março 
de 2015. 
 

"Desde então o setor apresentava taxas negativas de uma forma constante. O que 
explica isso? Uma maior demanda por parte do setor industrial e agrícola, que 

contrataram mais os serviços de transportes, e também o aumento das exportações, 
que no caso atingiram mais o ramo aquaviário. Como tem um peso pequeno, foi o 
transporte terrestre que teve contribuição maior para o crescimento, não só o 

rodoviário mas o ferroviário também", explicou Saldanha. 
 

Já o desempenho dos serviços prestados às famílias teve contribuição do 
arrefecimento da inflação."Observamos uma melhora na renda das famílias e também 
uma estabilidade dos preços dos serviços que compõem o grupo. Então isso de uma 

certa forma contribuiu para um incremento", justificou o analista do IBGE. 
 

Na direção oposta, os segmentos com perdas em maio foram os de Outros serviços (-
6,2%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-5,7%) e Serviços 

de informação e comunicação (-2,9%). 
 
"Os serviços de informação e os profissionais têm peso muito grande. Eles interferiram 

de uma forma negativa para que o total ficasse ainda negativo", lembrou Saldanha. 
 

O agregado especial das Atividades turísticas registrou recuo de 5,2% em relação a 
maio de 2016. 
 

Em termos de composição da taxa global de volume em maio, as contribuições 
positivas foram dos segmentos Transportes (1,2 ponto porcentual) e Serviços 

prestados às famílias (0,1 ponto porcentual). Os impactos negativos foram de Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-1,5 ponto porcentual), Serviços de 

http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Novidades-050-12.07.pdf
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informação e comunicação (-1,2 ponto porcentual) e Outros serviços (-0,5 ponto 
porcentual). 
 

Como a inteligência artificial mudará a sua vida nos próximos anos 

13/07/2017 – PEGN 

 
O uso de inteligência artificial para dados não estruturados é uma realidade, mas quem 

vai revolucionar o mercado é você 
 
 

  
Watson, tecnologia da IBM pioneira no que ela batizou de "era cognitiva" (Foto: 

Reprodução/Endeavor) 
 

Como líder de inovação e estratégia em uma empresa com mais de 40 cientistas de 
dados e que trabalha elementos avançados de machine learning para prevenção à 
fraude, muita gente me procura para entender melhor o que está se passando 

atualmente na área de inteligência artificial. 
 

De vez em quando eu topo com gente realmente apavorada com o que este futuro nos 
reserva em termos da substituição dos humanos por máquinas, desemprego etc. Se 
você também tem dessas preocupações, recomendo que leia esse artigo até o fim.  

 
Pode ser que daqui até a última linha sua percepção sobre a inteligência artificial nesta 

nova era mude. Porém, se você já é mais familiarizado com o tema, vá direto ao último 
parágrafo antes das recomendações práticas para entender quais mudanças práticas 
devemos experimentar no mercado pelos próximos 10 anos, a começar de agora. 

 
Recentemente eu fui muito bem recebido no escritório de São Paulo da IBM e fui 

apresentado institucionalmente ao Watson, a tecnologia da IBM pioneira no que ela 
batizou de “era cognitiva” e que vem gerando todo este dueto entre encantamento e 
apavoramento que observo em algumas pessoas com quem converso. Então vamos 

dar respostas objetivas para algumas perguntas simples. 
 

Atualmente o computador pensa? Não. Há motivos para se preocupar? Sim. 
 

O que é a era cognitiva? Já há alguns anos em que um computador “treinado” 
consegue predizer comportamentos e dar respostas mais precisas que humanos para 
perguntas específicas e para as quais há um grande histórico para aprendizagem.  

 
Alguns exemplos passam por propensão à compra, recomendação de produtos, 

avaliação de risco de inadimplência etc. Além da maior capacidade de processamento, 
do maior volume de dados disponíveis e da facilidade de construção de modelos de 
inteligência artificial, o que há de novo é que as fontes das variáveis observadas são 

“não estruturadas”, incluindo textos, falas, imagens etc. 
 

Além disso, a capacidade de alimentação dos sistemas cresceu muito com usuários 
em todo o mundo servindo de “professores” das máquinas e também aumentou muito 
a capacidade de processamento. Isso torna possível hoje uma gama de 

funcionalidades que não eram possíveis no passado, como “ver” imagens e identificar 
o conteúdo, “compreender” textos livres. 

http://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/07/como-inteligencia-artificial-mudara-sua-vida-nos-proximos-anos.html


Neste vídeo há uma explicação bem interessante do funcionamento dessas técnicas. 
Um detalhe importantíssimo que muitas vezes causa confusão: o computador só 
aprende, só identifica, só vê aquilo que foi treinado para ver.  Como há muita gente 

ensinando muita coisa e tudo isso pode ser combinado, existe uma impressão que o 
computador está pensando. Em caso de dúvida, pense sempre que: 

 
“Se o computador realmente pensasse, você poderia pedir para ele construir o ERP da 

sua empresa.” 
 
Aí teríamos um computador que pensa. Eu posso afirmar que nada disso existe hoje e 

não estamos perto de algo assim. 
 

Por outro lado, há razões sérias para se preocupar com alguns empregos que não 
requerem altos níveis de qualificação, desde que envolvam determinadas 
características. 

 
Trabalhos repetitivos nos quais, a partir da entrada de dados não estruturados, tem-

se uma resposta certa, ou “uma resposta melhor”, estão em risco. 
Serviços de atendimento ao consumidor estão condenados a uma redução brutal de 
humanos. Grandes bancos já automatizaram a grande maioria do seu atendimento, 

deixando para os humanos somente os casos em que a máquina não identifica 
corretamente a dúvida do usuário.  Estima-se que isso aconteça em 15% das vezes.  

 
De maneira análoga, porteiros, recepcionistas, inspetores, auditores simples estão 
todos ameaçados. Mesmo algumas funções especializadas, como algumas aplicações 

do direito e da medicina, serão impactadas. Há um grande espaço para futurismo aqui 
e dentro desta linha de trabalhos repetitivos, tudo o que você imaginar realmente 

sofrer mudanças no futuro. 
 
Antony Goldbloom descreve bem neste TED os tipos de funções que sofrerão 

mudanças e a razão por trás dessa transição. 
 

Em termos econômicos, não há nada, nenhuma regra que garanta que a oferta de 
empregos seja do mesmo tamanho que a população produtiva. Neste sentido, há um 
risco de crise global do emprego nas próximas décadas e concentração de renda cada 

vez maior nas empresas detentoras da tecnologia. Estes são problemas em que não 
vejo que o capitalismo, na forma em que existe hoje, seja capaz de enfrentar. Isso é 

tema para outro artigo. 
 
Concentrando-me na próxima década, o grande divisor de águas que o Watson e seus 

primos trarão para o mercado tecnológico não são os de suas funcionalidades “semi-
cognitivas”, que já se imaginava que fossem possíveis em breve. A grande mudança 

que observaremos virá da democratização das tecnologias. Leitura de texto, 
compreensão da fala e interpretação de textos eram tecnologias restritas às empresas 

com estruturas gigantescas de pesquisa e desenvolvimento, mas agora estão 
disponíveis ao usuário comum. 
 

Não é necessário sequer ser um programador para construir um projeto que use estes 
componentes, e hoje eles podem ser, separados ou conjuntamente, utilizados em 

empresas de todos os portes, pagando centavos pelo uso destas ferramentas. Essa 
democratização causará um efeito parecido com o que ocorreu quando os 
computadores deixaram de ser mainframes e desceram para baixa plataforma.  

 
Na ocasião, houve uma explosão de empresas de software com funcionalidades 

diversas para atender à nova realidade. Com a facilidade de aplicações dos 
componentes não estruturados, acredito que haverá uma explosão de startups focadas 
em explorar suas funcionalidades para resolver problemas, pequenos e grandes, que 

até então não tinham solução. 

https://www.ted.com/talks/jeremy_howard_the_wonderful_and_terrifying_implications_of_computers_that_can_learn?language=pt
https://www.ted.com/talks/anthony_goldbloom_the_jobs_we_ll_lose_to_machines_and_the_ones_we_won_t?language=pt-br


A própria IBM já tem um programa de aceleração de startups direcionadas para o 
trabalho com o Watson. Este é somente um incentivo, não há nada que impeça sua 
empresa de usar os componentes não estando ligada a qualquer programa. 

 
Na prática, o que você pode fazer? 

 
1) Entenda. Separe o que é ficção científica e o que são possibilidades concretas para 

agora. A própria IBM já criou algumas aplicações-exemplo do Watson e, por analogia, 
fica fácil saber o que é possível fazer e o que não é. Não é difícil, nem para os mais 
leigos. 

 
2) Mude seu mindset. Isso não é mais futurismo e, sim, algo que você já pode usar 

na sua empresa num projeto para o mês que vem, gerando oportunidades reais de 
corte de custos ou exploração de oportunidades que antes eram impossíveis de serem 
trabalhadas. 

 
3) Identifique as mudanças do seu mercado, riscos para seu negócio e antecipe as 

tendências do que obviamente está por vir com as novas possibilidades. 
As possibilidades são muitas e a corrida costuma ser vencida por quem sai na frente. 
Empreendedores, mais uma vez, as oportunidades estão na mesa e a hora é de vocês! 

 

Até o fim de 2017, poupança vai ter uma janela de oportunidade. Entenda 

13/07/2017 – Gazeta do Povo 
 
Até a Selic chegar aos 8,5% ao ano, algo esperado para outubro de 2017, não 

é que a boa e velha poupança não será uma vilã dos investimentos 

 

 
Essa boa onda da poupança mudará quando a taxa básica de juros chegar a 8,5% ao 
ano. Marcelo Andrade  
 

Até os últimos meses de 2017 a poupança não será uma vilã dos investimentos. A 
previsão do mercado é de que a taxa básica de juros chegue aos 8,5% ao ano em 

setembro ou outubro deste ano.  
 
Até lá, a poupança renderá 0,5% ao mês mais TR (Taxa Referencial), ou seja, muito 

mais do que muitos fundos de renda fixa por aí, principalmente em tempos de inflação 
baixa — tivemos, inclusive, uma deflação do IPCA em junho e o indicador está em 

3,14% em 12 meses — e se esses fundos tiverem taxas de administração altas. 
 
Por taxas altas de administração, os especialistas entendem mais de 2% ao ano, fatia 

que complica o retorno dos fundos se o resgate for feito em um prazo menor do que 
um ano. É que, diferentemente da poupança, os fundos estão sujeitos ao desconto do 

Imposto de Renda. Por isso, as comparações entre os dois tipos de investimento 
também precisam levar em conta o prazo do resgate.  

 
Para atingir o mesmo ganho da poupança neste momento, em que a Selic está em 
10,25% ao ano, segundo dados da Associação Nacional de Executivos de Finanças 

(Anefac), uma aplicação em CDB teria de render 85% do CDI para empatar com a 
poupança. 

 
Esse cenário não chega a ser uma grande novidade — os brasileiros viveram isso no 
segundo semestre de 2013, quando a Selic estava na casa dos 9,5% ao ano — , mas 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/ate-o-fim-de-2017-poupanca-vai-ter-uma-janela-de-oportunidade-entenda-3msrcy5u7o6j7szb7b7rl4fu7
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é bastante relevante para quem tem uma postura ativa em relação ao dinheiro e já 
assumiu as rédeas de seus investimentos. 
 

Essa boa onda da poupança mudará quando a taxa básica de juros chegar a 8,5% ao 
ano. Pela norma vigente desde 4 de maio de 2012, os depósitos feitos na caderneta a 

partir dessa data renderão 70% da Selic mais TR  sempre que a taxa básica for menor 
ou igual a 8,5% ao ano. Para depósitos anteriores a 4 de maio de 2012, o retorno é 

sempre de 0,5% ao mês mais TR. 
 
A expectativa do mercado é de que a Selic caia mais 0,75 ponto percentual e chegue 

até o fim de 2017 a 8,25% ao ano. Entre os analistas Top-5, aqueles que mais acertam 
as previsões, a Selic cairá a 8% ao ano ainda neste ano e chegará a 7,88% em 2018. 

É claro que as denúncias de corrupção, entre elas aquela que pesa contra o presidente 
Michel Temer neste momento, podem mudar esse cenário. Mas, por ora, as 
expectativas são essas. 

 
Para quem não quer se arriscar mas também quer ganhar um pouco mais do que 

promete render a poupança nessa janela de oportunidade, os títulos do Tesouro Direto, 
os fundos com baixas taxas de administração e o CDI continuarão sendo opções 
melhores.  

 
No caso dos títulos públicos, aqueles pré-fixados, que estão pagando juros de cerca 

de 11% mais a inflação, ou ainda aqueles atrelados ao IPCA, que cobrem a inflação e 
mais de 5% de rendimento no final do prazo previsto, são boas opções. 
 

Temer fará nesta quinta cerimônia para sancionar reforma trabalhista 

13/07/2017 – Tribuna PR 

 
O presidente Michel Temer fará nesta quinta-feira, 13, às 15 horas, uma cerimônia no 
Palácio do Planalto para sancionar a reforma trabalhista aprovada na terça-feira, 11, 

pelo Senado por 50 votos a 26. Segundo um auxiliar do presidente, a sanção contará 
com os vetos “já acordados” entre o governo e os senadores.  

 
Mesmo com o imbróglio causado com a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia – que disse pelo Twitter que a Câmara não vai votar nenhuma Medida Provisória 

(MP) que altere a reforma -, auxiliares do presidente afirmam que há disposição de 
manter o acordo feito com os senadores e que o presidente vai usar “o diálogo” como 

meio de ajustar as divergências.  
 
A ideia de fazer um evento para a sanção da medida está em linha com a estratégia 

do governo de criar agendas positivas para se contrapor à crise política, já que Temer 
tem dividido as atenções também para costurar com a base aliada a derrubada da 

denúncia contra ele por corrupção passiva que tramita na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara.  

 
Segundo auxiliares do presidente, a MP ainda está em estudo e um grupo do Ministério 
do Trabalho finaliza o acerto com sindicalistas e parlamentares para que o texto seja 

de maior consenso possível.  
 

A mudança de pontos da reforma foi costurada diretamente pelo líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), para tentar diminuir a resistência ao texto entre 
senadores da própria base governista. Antes de aprovar o texto, Jucá reafirmou o 

compromisso do governo e diz que o Palácio do Planalto estará aberto a sugestões dos 
senadores até “a véspera da edição da MP”.  

 
Entre os pontos que devem ser alterados pelo governo, um trata do trabalho insalubre 
para gestantes e lactantes. Atualmente, mulheres nessas condições são proibidas de 

trabalhar em locais insalubres para proteção da mãe e do filho. O projeto aprovado 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/selic-a-85-ja-aciona-nova-formula-da-poupanca-1lk0xkakiuwlegu3x5af1t9ou
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permite o trabalho em locais com insalubridade de grau “mínimo ou médio”. A medida 
foi duramente criticada pela bancada feminina e o governo promete vetar esse trecho 
e permitir o trabalho apenas quando um médico autorizar.  

 
Na terça, após a aprovação da reforma, Temer fez um pronunciamento para destacar 

que a medida vai garantir a retomada do emprego e a construção de um País mais 
competitivo. “Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. Nosso governo está 

conectado com o século 21”, disse. 
 

Aprovação de mudanças nas leis trabalhistas divide opiniões 

13/07/2017 – Agência Brasil 
 

A aprovação do projeto de lei que altera mais de 100 artigos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) na noite de ontem (11), pelo Senado, dividiu opiniões entre 
especialistas, entidades de classe e organizações sociais. 

 
Enquanto o presidente Michel Temer disse que a aprovação das mudanças, por 50 

votos a 26, é uma “vitória do Brasil na luta contra o desemprego”, a Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) reafirmou que a iniciativa 
trará “prejuízos irreparáveis ao país e incontáveis retrocessos sociais”. 

 
Em nota, o presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano, disse que as mudanças, já 

aprovadas na Câmara dos Deputados, não gerarão empregos, não aumentarão a 
segurança jurídica, nem diminuirão a litigiosidade judicial, mas afetarão a 
independência técnica dos juízes, com dispositivos como a limitação pecuniária das 

indenizações por danos morais com base nos salários dos trabalhadores. 
 

“Ele [o projeto aprovado] catapulta os conflitos trabalhistas, fomenta a migração para 
contatos precário e induz à recessão”, afirmou Feliciano sobre o projeto de lei de 
autoria do Poder Executivo. 

 
Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que reúne mais de mil sindicatos 

patronais e quase 600 mil empresas, aprovou as mudanças na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e disse que as alterações prestigiam o diálogo entre patrões e 
empregados, representados por seus sindicatos, e contribuirão para harmonizar as 

relações trabalhistas no país, assegurando o reconhecimento de instrumentos 
coletivos de negociação, que passam a ter força de lei. 

 
“A valorização do papel da negociação coletiva, reconhecido pelo Estado, dá força aos 
personagens principais do mundo do trabalho – empresas e trabalhadores – para que 

pactuem rotinas e condições de trabalho específicos à realidade em que estão 
inseridos”, destacou o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, 

Alexandre Furlan. Segundo Furlan, não há perda ou redução de "direitos assegurados 
e alçados ao patamar constitucional”. Ele ressaltou que a negociação coletiva, além de 

prevista na Constituição Federal, já é uma prática comum no Brasil, embora, muitas 
vezes, acordos e convenções trabalhistas legitimamente negociados sejam anulados 
judicialmente, criando um quadro de insegurança jurídica. 

 
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 

manifestou apoio às mudanças na legislação trabalhista, considerando-as “um 
importante passo para a modernização das relações de trabalho no Brasil”."As 
reformas são necessárias para que nossa economia recupere a capacidade de crescer 

e gerar empregos”, diz a entidade, que lembra a necessidade de outras mudanças, 
mas amplas, como a da Previdência Social. 

 
“Também é imprescindível uma agenda de reformas que promova a reavaliação 
profunda do papel do Estado, com o objetivo de aumentar a participação do setor 

privado em vários setores; aprofunde o ajuste fiscal, por meio de reforma tributária 
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que mire uma carga de impostos mais racional e justa e estimule os investimentos em 
infraestrutura, suportados por fontes de financiamento diversificadas e 
majoritariamente privadas”, acrescenta a Anbima. A entidade diz, porém, que esta é 

uma “agenda difícil, que exigirá muito debate”. 
 

Para Miguel Torres, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos, vice-presidente da Força Sindical e presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, as mudanças vão beneficiar somente as 
empresas e patrões, induzindo o país à recessão econômica.  
 

Torres disse que as mudanças rebaixarão salários e ampliarão a rotatividade da mão 
de obra. “Sempre é o mais fraco que acaba perdendo. Uma bola de neve que irá ter 

efeito negativo na economia nacional, que ainda está na UTI [unidade de terapia 
intensiva]”. 
 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), por sua vez, divulgou nas redes sociais 
mensagem em que promete continuar lutando contra as novas regras trabalhistas, 

que ainda têm que ser sancionadas pelo presidente Michel Temer. 
 
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, 

disse que a aprovação das mudanças na CLT é “uma vitória da sociedade e do Brasil”.  
 

“Todos os direitos consagrados dos trabalhadores permanecem sem nenhuma 
alteração. Por exemplo, 30 dias de férias anuais, 13º salário, FGTS [Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço], descanso semanal remunerado, entre outros. Além disso, novas 

formas de emprego serão geradas”, afirmou Skaf. Para Skaf, o país “está maduro para 
viver uma nova forma de relação entre trabalhadores e empregadores, positiva para 

todos” e cobrando mudanças tributárias, na Previdência e na política. 
 
Trabalhadores também divergem 

Pesquisa realizada pela empresa de recrutamento e seleção Vagas.com mostra 
divergência também entre os trabalhadores quanto aos efeitos das mudanças na CLT. 

Metade dos entrevisltados consideram a reforma trabalhista ruim ou péssima. A outra 
metade divide-se entre 41% que acharam as propostas boas ou muito boas, 6% que 
as consideravam indiferentes e 3% que não souberam opinar.  

 
Entre os pontos mais mal avaliados pelos 3.011 internautas que responderam ao 

questionário disponibilizado no site da empresa estão a possibilidade de redução de 
salários; o trabalho intermitente e a terceirização em qualquer atividade. 
 

Sobre conhecimento do tema, apenas 12% responderam que conheciam a proposta 
na íntegra; 3% desconheciam o assunto e a maioria (85 %) que sabia pouco a respeito 

das propostas de mudança. 
Uma consulta pública aberta no site do Senado e encerrada hoje (12) obteve resultado 

diferente. Dos 188.952 internautas que responderam à pergunta sobre o apoio à 
proposta de alteração da CLT, 172.163 disseram que não e 16.789 afirmaram que sim. 
 

Temer e Maia acenam a sindicatos com ajuste na reforma trabalhista 

13/07/2017 – Folha de S.Paulo 

  

 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente Michel Temer 

   

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=129049
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900818-temer-e-maia-acenam-a-sindicatos-com-ajuste-na-reforma-trabalhista.shtml


O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicou nesta quarta-
feira (12) que está disposto a negociar ajustes que o presidente Michel Temer (PMDB) 
prometeu fazer na reforma trabalhista aprovada pelo Senado na terça-feira (11).  

 
O presidente pretende sancionar o projeto de lei aprovado pelo Congresso nesta quinta 

(13), em cerimônia no Palácio do Planalto, e promete apresentar no mesmo dia um 
minuto da medida provisória que pretende editar com alterações na nova lei.  

 
A apresentação da medida provisória foi um compromisso assumido pelo presidente 
com os senadores para acelerar a aprovação da reforma, o que garantiu a aprovação 

do projeto pelo Senado sem alterações que fariam a proposta ser devolvida à Câmara.  
 

Mas Rodrigo Maia atacou a iniciativa na madrugada de quarta, horas depois da 
conclusão da tumultuada votação no Senado. Em mensagem divulgada nas redes 
sociais, disse que não colocaria em votação nenhuma medida provisória com 

modificações na nova lei trabalhista.  
 

Como presidente da Câmara, Maia é o primeiro da linha sucessória e assumirá a 
Presidência em breve se Temer for afastado do cargo pela Câmara, que analisa a 
denúncia criminal apresentada contra o presidente pela Procuradoria-Geral da 

República.  
 

Apesar da oposição de Maia, Temer apoiou a produção de uma minuta da medida 
provisória, que será entregue nesta quinta à base aliada na Câmara e no Senado.  
 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, contatou dirigentes das centrais sindicais 
para dizer que o compromisso de Temer estava mantido e os convidou para participar 

da cerimônia de sanção da lei. A Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores 
recusaram o convite.  
 

As duas centrais criticam a reforma trabalhista, principalmente porque ela acaba com 
a contribuição sindical compulsória, principal fonte de receitas da maioria dos 

sindicatos de trabalhadores.  
 
No meio da tarde, Maia mudou de tom e afirmou à Folha que aceita colocar em 

votação a medida provisória. "Se tiver um acordo com os deputados, sim, vou fazer a 
interlocução com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para 

organizarmos juntos", disse. "O governo faz o que quiser. O que não quero é que a 
sociedade ache que estou referendando algo de que não participei."  
 

De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, as novas regras trabalhistas 
entrarão em vigor 120 dias após a assinatura da lei. Temer deve sancioná-la sem 

vetos.  
 

AJUSTES  
A reforma trabalhista permite que sindicatos e empresas negociem condições de 
trabalho diferentes das previstas pela legislação e abre caminho para que jornadas 

mais flexíveis e novos tipos de contrato sejam negociados.  
 

Entre os pontos que poderão ser alterados pela medida provisória está uma das 
novidades da lei, o contrato de trabalho intermitente, por horas, dias, semanas ou 
meses, sem continuidade. A proposta do governo é impedir que as empresas demitam 

trabalhadores para recontratá-los dessa forma, impondo uma quarentena de 18 
meses.  

 
A medida provisória também deve rever um dispositivo da reforma, mantendo a 
proibição ao trabalho de grávidas e lactantes em ambientes que ofereçam perigo ou 

risco à saúde dos bebês, como na legislação em vigor.  
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Outra ideia do governo é oferecer uma alternativa ao fim do imposto sindical, tornando 
gradual a extinção da contribuição, ou substituindo-a por uma nova taxa, que só 
poderia ser cobrada de todos os trabalhadores com autorização da categoria em 

assembleia. Para discutir a iniciativa, o presidente deve se reunir na próxima quarta 
(19) com as centrais sindicais.  

 
*  

REFORMA, VOLVER 
Quais são as mudanças previstas na medida provisória  
1 - IMPOSTO SINDICAL 

Em vez de extinção imediata da obrigatoriedade da contribuição, os senadores 
recomendam sua retirada gradual, mas sem especificar como isso aconteceria  

2 - TRABALHO INTERMITENTE 
A MP introduz quarentena de 18 meses para contratação nesse novo regime, em que 
a jornada não é fixa e pagamento é proporcional só ao tempo efetivamente trabalhado. 

Acordo também elimina a multa prevista caso trabalhador descumpra contrato e cria 
salvaguardas, como rescisão automática se empregador não convocá-lo para serviço  

3 - JORNADA 12x36 E INSALUBRIDADE 
MP impede que acordos individuais tratem desses temas, que ficam restritos a acordos 
e convenções coletivas  

4 – SINDICATOS 
Fica explícito que a representação de trabalhadores na empresa não substituirá "de 

nenhuma maneira" a função do sindicato, como em negociações coletivas  
5 - GESTANTES E LACTANTES 
Acordo restabelece a proibição de trabalho de mulheres nessas condições em locais 

insalubres. Atividade é liberada apenas em casos de grau médio ou mínimo de 
insalubridade mediante atestado médico  

6 – AUTÔNOMOS 
Contrato não poderá conter cláusula de exclusividade sob pena de configuração de 
vínculo empregatício, situação em que a empresa deverá remunerá-lo como um 

funcionário regular  
7 - INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL 

Em condenações por dano moral e ofensa à honra, como assédio, valor da punição 
deixa de ser calculado segundo salário do trabalhador ofendido, o que poderia resultar 
em indenizações muito baixas diante da capacidade financeira da empresa. Mas novo 

método de cálculo não é esclarecido. 
 

Governo diz que não haverá cobrança do imposto sindical em março de 2018 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O imposto sindical cobrado anualmente dos trabalhadores com carteira assinada não 
será descontado do salário em 2018 após a aprovação da reforma trabalhista. A 

informação é do Ministério do Trabalho. Segundo o ministério, os trabalhadores não 
serão cobrados em março do próximo ano porque o texto votado na terça-feira, 11, 

no Senado prevê o fim da contribuição obrigatória que descontava um dia de trabalho 
por ano de cada empregado.  
 

O entendimento do Ministério do Trabalho enterra a possibilidade mencionada por 
alguns sindicalistas de que poderia haver, em 2018, cobrança do imposto sindical 

proporcional aos meses em que vigorou a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 
neste ano.  
 

Entre alguns sindicalistas, inclusive, há análise jurídica sobre o tema, já que uma 
corrente dos sindicatos de trabalhadores e empregadores entende que parte do 

imposto relativa a 2017 poderia ser cobrada em março de 2018, já que a reforma 
trabalhista só vigorará quatro meses após a sanção presidencial – que deve acontecer 
ainda esta semana. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-diz-que-nao-havera-cobranca-do-imposto-sindical-em-marco-de-2018/


Jucá diz que imposto sindical não será revisto em medida provisória 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afastou nesta quarta-feira 
(12) a possibilidade de o governo rever o fim do imposto sindical. A reforma 

trabalhista, aprovada em abril pela Câmara e na terça pelos senadores, modifica a 
previsão legal sobre o imposto, que passará de obrigatório a opcional assim que a 

nova lei entrar em vigor.  
 
"Quero registrar que não há por parte do nosso compromisso a colocação de volta 

contribuição sindical, de forma nenhuma. Isso não foi o acordado", disse Jucá, ao 
anunciar que apresentará nesta quinta (13) uma minuta da medida provisória que 

deve modificar o projeto da reforma trabalhista, já aprovado pelo Congresso.  
 
"Se algum parlamentar quiser isso, que faça emenda na Câmara. Não é proibido 

discutir", disse, em referência ao imposto sindical.  
 

Um comunicado lido por ele em comissão do Senado, contudo, recomendava ao 
Executivo estudar "um modelo de extinção gradual da contribuição sindical 
obrigatória".  

 
Entre os pontos que devem ser modificados via MP estão regras para o contrato de 

trabalho intermitente, de autônomos, e o trabalho de gestantes e lactantes em locais 
insalubres.  
 

A fala de Jucá ocorre um dia depois de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), ter anunciado que "barraria" a MP na Casa. Maia publicou mensagem de 

desaprovação à mudança no projeto em suas redes sociais horas depois de o Senado 
ter aprovado a reforma.  
 

Para evitar que alterações no texto exigissem uma nova análise pelos deputados, o 
que atrasaria o cronograma previsto pelo Palácio do Planalto, o governo acordou em 

maio com senadores que modificações seriam feitas por meio de vetos ou da edição 
de uma MP.  
 

Após a aprovação das duas casas legislativas, o texto precisa do aval do Planalto para 
entrar em vigor. Após a sanção, as novas leis terão validade em 120 dias.  

 
As declarações de Maia geraram um intenso debate entre os senadores nesta quarta. 
Vários parlamentares da base votaram de forma favorável à reforma trabalhista sob a 

condição de que o presidente Michel Temer faria alterações por meio da MP.  
 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), cobrou mais cedo que Jucá 
comparecesse ao plenário para "tranquilizar" os senadores sobre o cumprimento do 

acordo. Ele disse que não tinha responsabilidade sobre o tema, embora tenha 
comparecido à reunião em que o acordo foi firmado. "É diferente de eu ter feito um 
compromisso. Eu quero deixar bem claro", disse, cobrando a presença de Jucá. "Eu 

espero que daqui a pouco ele [Jucá] compareça ao plenário e esclareça isso aos 
senadores", disse.  

 
Ao chegar ao Senado, Jucá disse que estava no Planalto fazendo ajustes ao texto que 
será apresentado na quinta. "Eu vim aqui para tranquilizar os senadores. Estamos 

trabalhando junto com a Câmara dos Deputados", disse. Ele negou que o projeto tenha 
como objetivo fazer grandes modificações ao texto aprovado inicialmente pelos 

deputados.  
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"No dia em que eu não puder minha palavra aqui eu deixo de ser líder. Eu honrarei 
esse compromisso porque antes de fazê-lo eu falei com o presidente da República e, 
mais do que isso, eu trouxe uma carta dizendo que eu falaria aqui por ele", disse.  

 
NOVA CLT  

A reforma trabalhista é uma das prioridades legislativas de 2017 de Temer, que 
enfrenta uma grave crise política e a ameaça de perder o cargo. As mudanças são 

defendidas por entidades empresariais e contestadas pelos partidos de esquerda e 
pelos sindicatos de trabalhadores.  
 

O projeto que altera as leis trabalhistas foi aprovado nesta terça depois de uma sessão 
tumultuada do Senado.  

 
A reforma estabelece a prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e 
empregados sobre a lei, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos 

ao ajuizamento de ações trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho, possibilidade de parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de 

contratos laborais, entre outros pontos.  
 

Ministério Público pede que reforma trabalhista seja vetada e estuda ação 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 

 
 

O Ministério Público do Trabalho pediu nesta quarta-feira (12) ao presidente Michel 
Temer que vete a reforma trabalhista, aprovada pelo Senado na noite de terça-feira, 

e afirmou que, caso as mudanças sejam sancionadas, pode entrar com uma ação de 
inconstitucionalidade junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) ou questionar na justiça 
os pontos que considera que violam a Constituição.  

 
Em nota técnica, o Ministério Público diz que a reforma aprovada tem 14 pontos que 

violam a Constituição e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.  
 
"O papel do Ministério Público do Trabalho é aguardar eventual sanção, apresentar as 

inconstitucionalidades que fundamentariam os vetos e adotar as medidas adequadas, 
seja por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja por meio de arguição de 

inconstitucionalidade em ações civis públicas", informou, em nota, o procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Fleury.  
 

Ele também pediu "coerência" ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que 
sinalizou que vai barrar medida provisória de Temer que ajusta a reforma.  

 
Maia anunciou sua decisão nas redes sociais e declarou à Folha que não pretende 
pautar a MP prometida pelo governo para atenuar a reforma trabalhista, em um acordo 

com a base aliada do Senado para garantir a aprovação da nova legislação, votada 
anteriormente na Câmara.  

 
"Causa-nos surpresa porque o senador Romero Jucá apresentou inclusive um 
documento assinado pelo presidente Michel Temer no sentido de que haveria esses 

vetos e edição de medidas provisórias, regulamentando as matérias ali especificadas. 
Eu quero crer que o deputado Rodrigo Maia vá honrar esse compromisso e, 

principalmente, os parlamentares da base do governo", finalizou.  
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O MP diz que a reforma seria inconstitucional por não ter realizado amplo debate com 
a sociedade e também por violar tratados de direitos humanos do trabalho.  
 

As mudanças também provocariam o "desvirtuamento inconstitucional do regime de 
emprego e a negação de incidência de direitos fundamentais" e violariam o "direito 

fundamental à jornada compatível com as capacidades físicas e mentais do 
trabalhador"; e o "direito fundamental ao salário mínimo, à remuneração pelo trabalho 

e a salário equitativo", entre outros pontos.  
 
REFORMA TRABALHISTA  

O projeto que altera as leis trabalhistas foi aprovado nesta terça depois de uma sessão 
tumultuada em que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), chegou a 

apagar as luzes e desligar os microfones do plenário. Senadoras da oposição ocuparam 
a mesa diretora da Casa por sete horas, impedindo Eunício de presidir a sessão. O 
texto foi aprovado por 50 votos favoráveis e 26 contrários. Não foram feitas alterações 

ao projeto da Câmara e o texto segue para sanção presidencial.  
 

A reforma estabelece a prevalência, em alguns casos, de acordos entre patrões e 
empregados sobre a lei, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstáculos 
ao ajuizamento de ações trabalhistas, limites a decisões do Tribunal Superior do 

Trabalho, possibilidade de parcelamento de férias em três períodos e flexibilização de 
contratos laborais, entre outros pontos.  

 
Os defensores das medidas afirmam que elas são necessárias para modernizar uma 
legislação ultrapassada e que inibe o desenvolvimento econômico. Os críticos dizem 

que as novas regras precarizam as relações do trabalho.  
 

Para convencer a base aliada a aprovar a reforma trabalhista sem modificar o projeto 
que veio da Câmara, o governo firmou em maio um acordo com senadores em que 
previa alterações na legislação aprovada a partir da edição de uma medida provisória.  

 
Com isso, Temer evitava que a proposta fosse alterada no Senado e tivesse que voltar 

à Câmara, o que implicaria em um atraso no cronograma das reformas. Para sinalizar 
força ao mercado, num momento de forte crise política, o Planalto ofereceu a MP como 
alternativa para acelerar a aprovação do projeto.  

 
Entre os pontos que devem ser modificados via MP estão regras para o contrato de 

trabalho intermitente, de autônomos, e o trabalho de gestantes e lactantes em locais 
insalubres.  
 

Rodrigo Maia pode pensar diferente de Temer, diz Romero Jucá 

13/07/2017 – Tribuna PR 

 
O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), minimizou nesta 

quarta-feira, 12, a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de 
que não vai aceitar nenhuma mudança na reforma trabalhista aprovada no Congresso. 
Segundo o peemedebista, Maia “tem autonomia” para pensar de forma diferente do 

que pensa o presidente Michel Temer.  
 

Na madrugada desta quarta-feira, pouco após a reforma trabalhista ser aprovada no 
Senado sem modificações, Maia afirmou, por meio de sua conta no Twitter, que a 
Câmara não vai votar nenhuma MP que altere o texto aprovado.  

 
Para conseguir o apoio da maioria dos senadores, porém, Temer prometeu a edição 

de uma MP para modificar alguns pontos da reforma, como a questão que envolve a 
não obrigatoriedade do imposto sindical.  
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Fiador do compromisso de Temer no Senado, Jucá evitou entrar na polêmica e disse a 
MP está mantida. “Não vou comentar a posição do deputado Rodrigo Maia até porque 
a medida provisória é congressual. No momento oportuno, o presidente Michel Temer, 

que fez um compromisso de edição de medida provisória, vai se manifestar”, disse 
Jucá.  

 
O líder do governo no Senado disse que o presidente da Câmara tem sido um aliado 

importante do governo, mas que pode pensar de forma diferente.  
 
Senadores  

Mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senadores da base 
e da oposição criticaram Maia por dizer que não cumprirá o acordo feito por Temer 

com senadores.  
 
“Foi mais uma manifestação de alguém que já se via na cadeira do presidente da 

República do que do presidente da Câmara”, afirmou Armando Monteiro (PTB-PE).  
 

Para Ronaldo Caiado (DEM-GO), a declaração foi uma “deselegância” de Maia com o 
Senado. “A declaração surpreendeu a todos nós. Foi uma descortesia, deselegância 
com o Senado Federal, que é uma casa revisora. O Senado por várias vezes está se 

rebaixando”, disse.  
 

“A MP está acertada. O líder do governo recebeu do presidente da República 
reafirmando esse compromisso. Portanto, enviada essa MP ela entrará em vigor 
prontamente”, afirmou o senador Edison Lobão (PMDB-MA).  

 
Embora entre em vigor imediatamente após a edição, como disse Lobão, para que não 

perca a validade, uma MP precisa ser aprovada em até 120 dias pelas duas casas do 
Congresso. Caso a Câmara não aprove, como indicou Maia, as alterações na reforma 
trabalhista perderão a validade. 

 

Maia diz que votação de mudanças na reforma trabalhista ‘depende do texto’ 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 12, ao 

Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que sua 
disposição em colocar em pauta a votação da Medida Provisória que o presidente 

Michel Temer pretende editar para cumprir o acordo feito com senadores para aprovar 
a reforma trabalhista dependerá do texto. “Não posso falar daquilo que não conheço”, 
disse Maia.  

 
Na terça-feira, pelo Twitter, Maia havia afirmado que a “Câmara não aceitará nenhuma 

mudança na lei”. “Qualquer MP não será reconhecida pela Casa”, afirmou. Nesta noite 
de quarta-feira, 12, ao ser questionado sobre sua disposição ou não de colocar a MP 

em votação, o presidente da Câmara disse apenas que “vai depender do texto”.  
 
Maia disse ainda que é importante que o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), como 

presidente do Congresso, coordene as articulações em torno dos acordos.  
 

Nesta quarta, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o relator da 
reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), para acertar a 
edição da Medida Provisória já acordada com senadores para alterar pontos da reforma 

trabalhista, que foi aprovada na terça-feira.  
 

De acordo com um interlocutor do presidente, na conversa ficou acertado que os 
deputados, incluindo líderes e o presidente da Câmara, também seriam consultados 
para que as mudanças sejam feitas.  
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Ao longo do dia, auxiliares do presidente minimizaram as declarações de Maia no 
Twitter. Segundo um auxiliar de Temer, o episódio “está superado”. 
 

Jucá, sobre reforma trabalhista: nesta quinta sai minuta de MP para 

senadores 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), sinalizou que o governo não 
editará nesta quinta-feira, 13, prometida medida provisória para ajustar termos da 
reforma trabalhista. Pelo Twitter, o senador afirmou que “amanhã (quinta-feira) de 

manhã teremos uma minuta de MP que será enviada a todos os senadores”.  
 

O senador não cita que haverá edição da medida provisória no mesmo dia da sanção 
presidencial programada para esta quinta-feira, 13, como prometido há algumas 
semanas.  

 
“Estava na Casa Civil fechando o texto da MP. Quero reafirmar o compromisso do 

governo em fazer a Medida Provisória sobre trabalho intermitente, gestantes e 
lactantes e jornada”, disse Jucá pela rede social logo após discurso com mesmo 
conteúdo no plenário do Senado.  

 
“Quero tranquilizar a todos que estamos trabalhando junto com a Câmara dos 

Deputados”, disse, sem mencionar diretamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que afirmou pelo mesmo Twitter que a Câmara “não aceitará nenhuma 
mudança na lei”. “Qualquer MP não será reconhecida pela Casa”, disse, durante a 

madrugada.  
 

Jucá reafirmou que os compromissos costurados por ele no Congresso são cumpridos. 
“No dia que não puder cumprir minha palavra dada aqui com os senadores, eu deixo 
de ser líder do governo. Meus acordos feitos aqui são dados, pois sempre falo antes 

com o presidente da República. Eu falo em nome do governo”, disse. 
 

Dez pontos da reforma trabalhista: confira o que muda para patrões e 

empregados 

13/07/2017 – Portal Contábil SC 

 
Novas regras vão contribuir para a geração de empregos no País e dar mais segurança 

na hora de contratar 
 
A aprovação da reforma das leis trabalhistas vai mudar as relações de trabalho no 

País. A expectativa do governo é de que as novas regras contribuam para que haja 
melhores condições no ambiente de trabalho para os empregados e mais segurança 

na hora de contratar para os empregadores. Confira abaixo as principais mudanças 
aprovadas pelo Senado Federal, nessa terça-feira (11), que agora seguem para a 

sanção presidencial. 
 
Acordos Coletivos  

A principal mudança da modernização diz respeito aos acordos coletivos. Com as 
alterações, as convenções e os acordos coletivos passam a ter força de lei. Dessa 

forma, sindicatos e empresas podem negociar as condições de trabalho com os 
empregados. No entanto, assuntos como seguro-desemprego, salário mínimo, licença-
maternidade e paternidade e repouso semanal remunerado não poderão ser 

negociados. 
 

Férias 
Atualmente, só é permitido fatiar o descanso em duas partes. Com a nova lei, o 
fatiamento das férias poderá ser em até três vezes desde que um dos períodos seja 
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de, pelo menos, 15 dias corridos. Essa definição de parcelamento terá de ser definida 
por acordo ou convenção coletiva. 
 

Jornada 
O texto aprovado estabelece a possibilidade de jornada de 12 horas de trabalho com 

36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais. A jornada 12×36 
favorece o trabalhador, já que soma 176 horas de trabalho por mês, enquanto a 

jornada de 44 horas soma 196 horas. 
 
Intrajornada 

Empregados e empregadores poderão negociar o formato do intervalo na jornada de 
trabalho. Ela terá de ter, no entanto, o mínimo de 30 minutos. Se o trabalhador 

entender que é melhor um intervalo mais curto (de, no mínimo, 30 minutos) para sair 
mais cedo, isso poderá ser negociado em acordo ou convenção coletiva. 
 

Home Office  
A nova lei permite que o trabalho seja executado de casa. Para ele passar a valer, no 

entanto, é preciso um acordo prévio entre patrão e empregado. A regulação prevê, 
inclusive, gastos com o uso de equipamentos, com energia e com internet. 
 

Jornada Parcial  
Poderá chegar a até 30 horas semanais, sem possibilidade de hora extra. Outra opção 

é de 26 horas semanais, com possibilidade de 6 horas extras semanais. Essa regra 
tem potencial de gerar mais empregos. 
 

Demissão 
O trabalhador tem todos os seus direitos preservados em caso de demissão. Ele ganha, 

no entanto, uma opção a mais de desligamento. Se houve comum acordo, o contrato 
de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade 
da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 

80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Nesse caso, no entanto, 
não terá direito ao seguro-desemprego. 

 
Rescisão Contratual  
Não haverá mais exigência de a homologação da rescisão contratual ser feita em 

sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados do 
empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato. 

 
Terceirização 
O projeto propõe salvaguardas para o trabalhador terceirizado, como uma quarentena 

de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-
lo como terceirizado. 

 
Multa 

O empregador que mantiver empregado não registrado pagará multa de R$ 3 mil por 
empregado. Para as pequenas empresas, esse valor será de R$ 800.  Atualmente, as 
empresas estão sujeitas a multa de um salário mínimo regional, por empregado não 

registrado. 



 
 

 

Reforma só afetará novos contratos 

13/07/2017 – Tribuna PR 

 
As novas regras trabalhistas – como meia hora de almoço e o parcelamento das férias 

em três períodos – só poderão reger os novos contratos formais assinados depois de 
novembro. “Só serão atingidos pela lei novos contratos de trabalho”, informou ontem 
o Ministério do Trabalho, acrescentando que esse é um preceito constitucional. O 

presidente Michel Temer deve assinar hoje o projeto aprovado pelo Senado.  
 

Dessa forma, não mudará nada para quem já tem emprego formal, mesmo depois de 
a lei entrar em vigor – 120 dias contados a partir da sanção. O texto aprovado na 
terça-feira pelos senadores prevê que acordos coletivos terão força de lei em temas 

que não restringem direitos constitucionais. Não será permitido alterar benefícios 
como FGTS, 13.º salário e salário mínimo.  
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Com esse entendimento, os atuais contratos de trabalho não poderão ter negociados 
temas que podem ser ajustados pela reforma, como parcelamento de férias, 
organização da jornada de trabalho, banco de horas, intervalo para almoço, plano de 

cargos e salários, teletrabalho, troca de dia de feriado e remuneração por 
produtividade, entre outros pontos que passarão a contar com o princípio de que o 

“acordado” se sobrepõe ao “legislado”.  
 

Os atuais contratos também não poderão ser afetados pela nova regra que prevê 
acordo amigável para saída do emprego. Nessa nova modalidade criada pela reforma, 
empresa e trabalhador poderão negociar a rescisão do contrato que dará direito ao 

trabalhador à metade do aviso prévio e ao saque de 80% da conta do FGTS sem direito 
ao seguro-desemprego.  

 
O mesmo se aplica aos novos acordos individuais entre patrão e empregado para os 
chamados trabalhadores hipersuficientes – aqueles com curso superior completo e 

salário duas vezes maior que o teto da Previdência, ou R$ 11.062. Sem que haja um 
novo contrato, esse trabalhador considerado mais qualificado não será obrigado a 

fazer acordo individual com o empregador para negociar temas como férias, banco de 
horas e remuneração por produtividade.  
 

De acordo com Thiago Kunert Bonifácio, especialista em Direito Trabalhista, a empresa 
não poderá demitir os funcionários e recontratá-los para forçar a migração das regras 

atuais para as que ainda vão entrar em vigor. “Se ficar evidente que essa demissão 
foi apenas para beneficiar a empresa e retirar os direitos atuais dos empregados, o 
funcionário pode recorrer à Justiça e pedir indenização”, explicou.  

 
Para ele, as empresas já conseguem lidar com diferenças no tratamento aos 

funcionários, de acordo com as modificações das leis trabalhistas ao longo do tempo, 
e conseguirão se adaptar à nova realidade, embora o prazo seja curto.  
 

Imposto sindical  
O Ministério do Trabalho também informou que o imposto sindical cobrado anualmente 

dos trabalhadores com carteira assinada não será descontado do salário em 2018 após 
a aprovação da reforma trabalhista.  
 

Segundo o ministério, os trabalhadores não serão cobrados em março do próximo ano 
porque o texto aprovado prevê o fim da contribuição obrigatória que descontava um 

dia de trabalho por ano de cada empregado.  
 
Esse entendimento enterra a possibilidade mencionada por alguns sindicalistas de que 

poderia haver, em 2018, cobrança do imposto sindical proporcional aos meses em que 
vigorou a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) neste ano.  

 
Entre alguns sindicalistas, inclusive, há análise jurídica sobre o tema, já que uma 

corrente dos sindicatos de trabalhadores e empregadores entende que parte do 
imposto relativa a este ano poderia ser cobrada em março de 2018, já que a reforma 
trabalhista só vigorará quatro meses após a sanção presidencial – que deve ocorrer 

ainda esta semana. Assim, a reforma passa a entrar em vigor apenas em novembro.  
 

O governo Michel Temer negociou com algumas centrais sindicais que criará um novo 
tipo de contribuição aos sindicatos, mas não obrigatória, e relacionada ao acordo 
coletivo. O porcentual seria decidido por meio de assembleias e convenções coletivas 

e pago por filiados e não filiados às entidades.  
 

Esse é um dos pontos que devem ser incluídos numa medida provisória (MP) prometida 
pelo governo aos senadores para que eles não mexessem no texto aprovado pela 
Câmara, o que atrasaria a tramitação do projeto. 

 



‘Desarmamos a caminhada rumo ao suicídio’ 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O Brasil desarmou a “caminhada rumo ao suicídio” ao mudar a condução da política 
econômica no ano passado, com o começo do governo de Michel Temer. Agora, é 

preciso preservar o que já foi conquistado e evitar voltar a velhos erros, avalia o 
economista e ex-diretor de Política Internacional do Banco Central, Beny Parnes, sócio 

da gestora SPX Capital.  
 
No momento em que se discute se o Brasil pode ter um terceiro presidente em pouco 

mais de um ano, o executivo avalia que a agenda de reformas estruturais não deve 
ser pauta de um ou outro governo, mas do Estado, da nação. Leia a seguir trechos da 

entrevista.  
 
A economia tem mostrado certa resistência à piora da política. A crise em 

Brasília pode afetar a atividade?  
Quanto mais a incerteza se prolongar, pior. Aumentos de incerteza afetam 

especialmente as decisões de investimento, e tivemos um aumento enorme. Isso nos 
fez rever a previsão de crescimento para este ano.  
 

Começamos projetando 0,5% de expansão, revisamos para 0,6%, porque os dados 
do primeiro trimestre vieram um pouco melhores que o esperado, mas agora fizemos 

nova revisão, para crescimento de 0,2% em 2017. Em 2018, a previsão é de alta de 
2%. Chegamos a prever 2,7%, mas temos de levar em conta que em torno dessa 
projeção há incerteza muito grande. Vai ser um ano de eleições e não é uma eleição 

fácil de prever.  
 

Há risco de o País voltar a ter recessão?  
Riscos sempre existem, mas esse ano acho difícil, porque a economia já fez um ajuste 
grande, estava com base muito deprimida. Tem coisas que incomodam, como o gap 

do produto, que é a diferença entre o que o Brasil pode produzir e está produzindo. 
Esse gap está em torno de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) e, pelos nossos modelos, 

deveria estar em 3%.  
 
O Brasil está produzindo muito menos do que poderia produzir e isto está persistindo, 

como se tivesse uma força da gravidade atraindo para baixo a economia brasileira, 
que é a incerteza política, o choque fiscal, as despesas reais dos Estados, as empresas 

endividadas, o consumidor está ressabiado.  
 
Como vê a possibilidade de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumir a 

presidência da República?  
Vejo um certo consenso em torno da necessidade de aprovar as reformas. Queria 

também destacar a qualidade da condução da política fiscal e monetária. Você 
compara com o que fazíamos há dois anos, estávamos jogando roleta russa e botando 

a cada dia uma bala a mais no tambor. Desarmamos essa rota em termos de política 
econômica, essa caminhada rumo ao suicídio. Agora é preservar esses valores. Isso é 
um patrimônio da nação, não é uma coisa de governo, é coisa de Estado.  

 
Como avalia a resistência do setor privado à nova taxa de juros de longo 

prazo, a TLP?  
É urgente e importante aprovar a TLP, que vai acabar com subsídios que geram má 
alocação de recursos, que geram uma renda indevida, no sentido econômico. É uma 

distribuição perversa de renda e, como é um crédito subsidiado, gera inevitavelmente 
má alocação de recursos e obviamente também impede o desenvolvimento do 

mercado privado.  
 
A taxa atual (a TJLP) tem duplo efeito perverso. Além de custar subsídios ao Tesouro, 

que todos nós pagamos, no equilíbrio ela resulta em taxa de juros maior, diminui a 
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potência da política monetária. Não aprovar a TLP seria regredir, um sinal péssimo 
para o mercado. Claro que tem resistência, todo mundo que recebe um subsídio, um 
dinheiro abaixo do custo de mercado vai reclamar, porque quer continuar recebendo. 

É uma transferência de renda que tem que cessar.  
 

A reforma trabalhista pode ajudar a gerar emprego?  
O Brasil concentra mais de 90% das ações trabalhistas no mundo e precisamos 

modernizar o País. Não há dúvida que a reforma tem impacto positivo na geração de 
emprego. A economia tem alguns resultados que são meio incontestáveis, esse é um 
deles. Quanto mais flexível a economia, mais rápido ela caminha para o pleno 

emprego.  
 

Qual a perspectiva para aprovar a reforma da Previdência?  
Também é uma questão urgente e importante, mas sou realista. Acho que essa 
discussão hoje, infelizmente, vai ficar um pouco para depois, mas espero que seja 

retomada o quanto antes.  
 

A reforma é a única maneira de reequilibrar as contas públicas. É uma condição 
necessária, mas não suficiente. É óbvio que do jeito que foi proposta, e não estou 
criticando, estou elogiando, ela só faria efeitos em dois anos, aproximadamente. Mas 

antes tarde do que nunca.  
 

O Brasil pode ficar insolvente?  
Estamos longe disso. A situação fiscal do Brasil é apertada, o País certamente está em 
uma trajetória de dívida que, no médio prazo, não é sustentável. Mas não quer dizer 

que a economia brasileira está condenada a ter uma dívida insustentável e nem a 
baixas taxas de crescimento.  

 
É fazer as reformas, manter a política econômica sendo bem conduzida, da maneira 
que está sendo conduzida agora, com pessoas competentes. Não estamos condenados 

à estagnação.  
 

O BC vai conseguir reduzir os juros até que patamar?  
Achamos que tem até espaço para cair abaixo de 8%. Nos nossos exercícios, com uma 
Selic de 8% vigente até o fim do ano que vem, geraríamos uma inflação de 3,2% este 

ano e 4% em 2018, com uma taxa de câmbio de R$ 3,40 este ano e R$ 3,50 no 
próximo.  

 
Cair abaixo de 8% vai depender das condições da economia (hiato do produto, 
inflação, que se correlaciona ao câmbio) e, mais importante, das expectativas.  

 
Os estrangeiros estão mais otimistas que os investidores brasileiros?  

Isso é normal. Para eles, o Brasil é apenas mais um país. Para nós, isso aqui é nossa 
vida.  

 

Varejista diz que deve contratar mais com criação de trabalho intermitente 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 

  

 

Loja Ricardo Eletro, marca da Máquina de Vendas, terceira maior varejista de 
eletrodomésticos do Brasil 

 

Para o empresário Ricardo Nunes, presidente da Máquina de Vendas, terceira maior 
varejista de eletrodomésticos do país, o ponto mais importante da reforma trabalhista 
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aprovada no Congresso é o trabalho intermitente –contratação para executar alguma 
atividade por um intervalo específico de tempo.  
 

Mais conhecida pela marca Ricardo Eletro, a empresa tenta melhorar o perfil da dívida 
para se reerguer das dificuldades em que a recessão a colocou. Nunes estima que a 

reforma vá agilizar a retomada e proporcionar contratações para períodos específicos.  
*  

 

O sócio da Máquina de Vendas, Ricardo Nunes 

Folha - Qual é ponto mais importante da reforma? 
Ricardo Nunes - O mais importante é criar um modelo de contratação adaptado à 
dinâmica do cotidiano empresarial e das pessoas também, como o trabalho 

intermitente.  
 

Na sua empresa, a reforma vai gerar empregos? 
Acreditamos que sim. Pensamos em áreas que poderiam ser mais incentivadas com 
trabalhadores contratados para um período específico, como vendedores aos finais de 

semana, equipe de logística para um determinado período etc.  
 

Em outros países, o varejista pode contratar até mesmo por um número X de horas. 
Acredito que a reforma vá agilizar a retomada. Projetos de contratação como esses 
exemplos que citei serão acelerados, certamente, porque o empresário não vai mais 

precisar esperar completamente a retomada para reforçar o time. Será reforçado 
dentro da necessidade.  

 
Em que prazo? 
É difícil prever prazos. Mas, analisando somente esse impacto, poderíamos ter uma 

melhora dentro de 120 a 180 dias.  
 

A reforma trabalhista libera o negociado sobre o legislado. Para o varejo, 
quais são os principais pontos a serem negociados? 
Devemos ter adaptações e dinamismo com a força de venda, a equipe de 

desenvolvimento (TI) e logística, em que a adaptação da demanda versus a 
disponibilidade é importantíssima.  

 
Essa reforma é suficiente? 

Certamente não. Temos ainda a reforma da Previdência, a tributária e questões 
políticas que precisam ser definidas.  
 

Como ficam as negociações entre patrões e empregados com a reforma 

trabalhista 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 
O debate sobre a reforma trabalhista, que foi aprovada nesta terça-feira no Senado, 

girou em torno de palavras como "flexibilização", "modernização" e "perda de direitos". 
Nenhum desses termos, no entanto, explica como a proposta pode mudar as relações 

entre patrões e empregados.  
 
O texto altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que regulamenta o contato 

entre empregadores e subordinados.  
 

Se posto em prática, ele permite que elementos como jornada de trabalho, banco de 
horas e intervalo sejam negociados diretamente com o superior. Hoje, a CLT exige a 
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presença de um sindicato e estabelece condições mínimas que não podem ser 
alteradas.  
 

Para mostrar como os acordos devem funcionar na prática, a BBC Brasil conversou 
com professores de direito do trabalho e relações trabalhistas sobre o assunto. Tire 

abaixo suas principais dúvidas sobre o tema.  
 

O que muda nos acordos?  
Hoje as condições de trabalho são negociadas com a participação dos sindicatos, 
responsáveis, segundo a Constituição, pela "defesa dos direitos e interesses" das 

categorias. Tópicos como jornada, remuneração e auxílios só podem ser alterados 
desde que confiram ao trabalhador uma situação melhor do que a prevista na lei.  

 
Por exemplo, não seria possível negociar um intervalo de almoço menor do que uma 
hora, padrão estabelecido pela CLT.  

 
Mas com a reforma, os trabalhadores poderão negociar uma pausa de até meia hora, 

o que pode ser visto como uma desvantagem. Com a aprovação da proposta, os 
acordos passariam a prevalecer sobre o que diz a lei, mesmo que sejam menos 
favoráveis para o funcionário.  

 
A medida abre a possibilidade de negociações feitas diretamente entre funcionários e 

chefes, sem a mediação do sindicato.  
 
Mas alguns pontos, como seguro-desemprego e 13º salário, não poderão ser 

alterados.  
 

A chamada "flexibilização" divide opiniões. Enquanto uns a veem como uma 
possibilidade de tornar as contratações mais dinâmicas, personalizando as regras para 
cada caso, outros a consideram uma forma de destruição da CLT, facilitando o abuso 

de trabalhadores.  
 

Quando as negociações são feitas diretamente com os patrões?  
A reforma permite a negociação direta entre chefe e subordinado para funcionários 
com diploma de nível superior e salário maior do que dois benefícios máximos do INSS, 

que hoje somam R$ 11 mil. As partes podem estabelecer novos padrões de jornada, 
bancos de horas, intervalo, participação de lucros e outros pontos.  

 
Essa liberdade, no entanto, não se estende a quem tem um salário mais baixo. Nesse 
caso, a figura do sindicato continua presente na discussão sobre condições de trabalho 

e é por meio dele que acordos coletivos são fechados. Isso porque o artigo da 
Constituição que determina o papel dessas instituições continua em vigor. 

  
Os professores entrevistados pela BBC dizem que, por trás da divisão, está a ideia de 

que funcionários com salários melhores têm mais poder de barganha para negociar de 
igual para igual com os patrões. Já os que ganham menos precisariam do apoio dos 
sindicatos para não saírem perdendo.  

 
O professor Fernando Peluso, especialista em direito do trabalho do Insper, cita outro 

argumento para a divisão: interesses diferentes.  
 
"Por que você imagina que o mesmo princípio se aplica para quem ganha um salário 

mínimo e o executivo de uma empresa que ganha R$ 60 mil por mês? Isso parece 
descabido nos dias atuais, porque os interesses são díspares", comenta Peluso.  

 
"Você imagina um executivo que ganha R$ 60 mil saindo trinta dias de férias e a 
empresa ficando sem CEO? Qual é o mal de dividir as férias em três períodos? Você 

está modernizando a situação", acrescenta.  
 



Crítico da proposta, o professor de direito do trabalho da USP Flávio Roberto Batista 
pondera que nem todas as pessoas cujo salário ultrapassa R$ 11 mil são altos 
executivos com força de negociação.  

 
Ele menciona bancários e até armadores da construção civil que atingem esse 

patamar, mas não têm poder na empresa para defender seus interesses. Sem o 
suporte do sindicato, diz Batista, esse grupo ficaria a mercê do chefe - ainda mais em 

um período de crise econômica, quando ninguém quer ser demitido.  
 
"(O projeto) pega uma faixa muito ampla de trabalhadores. Pode precarizar o setor 

técnico-científico. Várias pessoas que têm uma boa carreira vão passar pela 
experiência da terceirização. O que são os terceirizados? São aqueles que não têm 

representação sindical. Eles ficam fragilizados."  
 
Batista afirma que outros critérios, como o número de subordinados, deveriam ter sido 

usados para fazer a separação dos grupos.  
 

O que são as comissões de representantes dos trabalhadores?  
A reforma trabalhista traz de volta um personagem que estava presente na 
Constituição de 1988, mas nunca foi regulamentado: o representante dos funcionários 

nas empresas.  
 

Na proposta do governo Michel Temer, ele aparece na forma de uma comissão, que 
tem o mesmo propósito explicitado na Carta Magna, o de "promover o entendimento 
direto com os empregadores".  

 
Como ela funcionaria?  

Segundo o texto que será votado nesta terça-feira, a comissão seria eleita nas 
empresas com mais de duzentos funcionários e poderia ter de três a sete membros, 
de acordo com o tamanho da equipe.  

 
Os participantes deveriam encaminhar reivindicações de seus colegas aos superiores 

e buscar soluções para conflitos no ambiente de trabalho, além de acompanhar o 
cumprimento das leis e acordos coletivos. Portanto, seria possível ir até eles com 
reclamações e pedidos.  

 
Ainda de acordo com o projeto, os integrantes da comissão continuariam trabalhando 

durante seu mandato anual e não poderiam ser demitidos "arbitrariamente" até um 
ano depois de deixar a função.  
 

No processo de escolha, diz o documento, estaria vedada a interferência da empresa 
ou do sindicato da categoria.  

Apesar de a relação com os patrões estar mais clara no documento, não há menção 
sobre a interação com as forças sindicais. Isso leva parte dos entrevistados pela BBC 

Brasil a crer que as comissões poderiam competir com os sindicatos e até substituí-
los no futuro.  
 

Isso porque o texto não proíbe esses grupos de fechar acordos coletivos com os chefes, 
apesar de a Constituição determinar a participação obrigatória dos sindicatos nas 

negociações.  
 
"Imagino que haverá pressão dos empresários para que a comissão tenha o mesmo 

poder do sindicato", diz Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).  

 
"Ela não terá participação sindical, mas pode apresentar pautas para a empresa. Como 
a lei não impede essa alternativa (de fazer acordos), é possível que esse seja o 

próximo passo", acrescenta.  
 



O professor de direito trabalhista da FGV Jorge Boucinhas Filho concorda. Ele acredita 
que os representantes vão absorver funções hoje exclusivas aos sindicatos. Mas ainda 
não sabe em que medida.  

 
"Não sabemos a dimensão do que os representantes farão. Eles podem até facilitar a 

função sindical, usando a proximidade com a empresa para dar informações, 
comunicar o sindicato. Mas se a comissão começar a fazer tratativas, negociações, 

pode ser que os sindicatos se tornem algo burocrático, só para constar no fechamento 
de acordos".  
 

Caso a proposta seja aprovada, Boucinhas diz que a interação entre os atores deve 
ficar mais clara na regulamentação da lei.  

 
Já a visão do economista e professor da FEA-USP Helio Zylberstajn é de que as regras 
definam esses grupos como uma ponte entre funcionários, sindicatos e empregadores.  

"Você poderá ir até o representante, que vai ter mais acesso ao sindicato. Ele vai 
chegar no sindicato e dizer que há uma demanda dos funcionários, como parcelamento 

das férias, por exemplo. Então o sindicado poderá propor um acordo de forma coletiva 
", diz.  
 

"O sindicato existe para equilibrar essa relação. O trabalhador sozinho é muito mais 
fraco do que a empresa", acrescenta.  

 
Uma preocupação de Zylberstajn é o processo de eleição dos representantes, descrito 
brevemente no texto. Parte dos professores ouvidos pela reportagem teme que a 

comissão seja escolhida por ser próxima à chefia ou ceda às vontades dos superiores 
por medo de ser demitida.  

 
Em um cenário de desemprego alto, o professor de sociologia do trabalho na Unicamp 
Ricardo Antunes considera essas hipóteses viáveis.  

 
"Eles serão escolhidos pelos trabalhadores, mas não têm o respaldo sindical nem 

estabilidade. Se não fizerem bem suas atividades, pelo menos do ponto de vista da 
empresa, correrão o risco de não trabalhar mais ali."  
 

Já Boucinhas vê nessa discussão uma antecipação do problema e acredita que as 
consequências dependem muito de cada ambiente profissional.  

 
"A empresa pode tornar a comissão mais parcial, mas a comissão também pode tornar 
a empresa mais consciente do que está acontecendo no dia a dia".  

 
 

Como ficarão os sindicatos?  
A aprovação da reforma trabalhista no Senado significa também o fim da contribuição 

obrigatória para os sindicatos. Hoje, independentemente de serem sindicalizados, 
todos os trabalhadores que integram determinada categoria contribuem para essas 
organizações.  

 
No caso dos contratados, é descontado um dia de salário do mês de março de cada 

ano. Para não pagar, é preciso fazer uma carta de oposição.  
 
No ano passado, entidades de classe de patrões e empregados, incluindo federações 

e confederações, arrecadaram R$ 3,5 bilhões com a contribuição obrigatória. Os 
números são do Ministério do Trabalho.  

 
Sem esses recursos e com novas responsabilidades - como a de negociar mais tópicos 
com as empresas-, os sindicatos devem sofrer um baque e se tornar menos presentes 

na vida dos brasileiros, apostam os entrevistados.  
 



"Que isso vai gerar um enfraquecimento é certo, porque vão perder receita. Os dados 
que representam o resultado de todos os sindicatos são na casa de bilhões, e a 
cobrança era antidemocrática. O problema é que vão fazer essa mudança ao mesmo 

tempo em que exigem novas responsabilidades", diz Jorge Boucinhas, da FGV.  
 

Para o professor, com pouco dinheiro, é provável que os movimentos sucubam às 
vontades patronais a fim de ganhar remuneração por meio de acordos e convenções 

coletivas - a chamada contribuição assistencial.  
 
"Eles vão correr atrás de outras formas de se manter."  

 
Reformas para tornar os sindicatos mais representativos e transparentes seriam mais 

adequadas, pondera o diretor técnico do Dieese. Ele menciona que discussões sobre o 
assunto vêm acontecendo há anos e foram temas de Proposta de Emenda 
Constitucional (PECs) que não avançaram.  

 
"Uma transformação séria consideraria medidas que aumentassem a 

representatividade, que exigissem a prestação de contas, a necessidade de uma 
eleição democrática, com maior participação dos trabalhadores. Isso, sim, seria uma 
modernização do que foi pensando nos anos 1940".  

 
A questão da representatividade é chave para o futuro dos sindicatos, já que eles 

dependerão das contribuições voluntárias.  
 
Simpático ao fim da contribuição, Fernando Peluso, do Insper, prevê que os sindicatos 

continuarão atuantes porque a Constituição ainda exige sua mediação nas 
negociações.  

 
Para Peluso, se uma entidade cumprir seu papel de defender os interesses dos 
trabalhadores, ela continuará recebendo aportes da mesma forma. Cita categorias 

como metalúrgicos e bancários, que têm presença forte na luta por direitos.  
 

"É o que existe no sistema moderno mundo afora: o sindicato vai arrecadar por escolha 
do próprio trabalhador. Se ele briga por meus interesses, tenho vontade de ajudá-lo. 
Se não me representa, porque vou apoiá-lo financeiramente?", questiona.  

 
Ele argumenta que a obrigação de contribuir era "perversa" e jogava todas as 

organizações em uma "vala comum", onde quem atuava para proteger os 
trabalhadores ganhava a mesma coisa que quem não agia.  
 

"Muitos têm sustentado que o sistema vai acabar, mas isso é trabalho de futurologia. 
A partir de agora, ou o sindicato vai agir ou dificilmente vai ter recursos."  

 

Mérito da reforma trabalhista é reduzir insegurança, dizem analistas 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 

 
 

A reforma trabalhista não terá o condão de gerar empregos, mas pode reduzir a 
informalidade, trazer mais segurança jurídica às empresas e diminuir um fluxo de 

cerca de 4 milhões de processos por ano na Justiça do Trabalho, avaliam especialistas. 
  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900842-merito-da-reforma-trabalhista-e-reduzir-inseguranca-dizem-analistas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900464-veja-o-que-muda-para-empresarios-e-empregados-com-a-reforma-trabalhista.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51237-greve-geral-no-brasil#foto-694865


Há, no entanto, questionamentos sobre a conveniência de dar aos acordos coletivos 
força de lei (o negociado sobre o legislado), em um momento em que os sindicatos 
podem perder força.  

 
E também a percepção de que a nova regra pode ter privilegiado o custo do trabalho 

em detrimento de outras questões também cruciais ao crescimento econômico, como 
a produtividade.  

 
"A reforma não tem a ambição de gerar emprego, embora o governo diga que sim", 
diz Hélio Zylberstajn, professor da FEA/USP. "Emprego vem com crescimento."  

A mudança, diz, é fundamental, não reduz direitos e pode ajudar a reduzir a 
informalidade no mercado.  

 
Empregados de setores como o de construção civil ou de eventos já desempenham 
suas funções por algumas horas ou dias na semana, mas o fazem na informalidade.  

A reforma regulariza esse tipo de contrato, chamado de intermitente, atrelando-o a 
benefícios trabalhistas.  

 
Há ainda uma percepção de que a reforma deve trazer mais segurança às empresas 
que buscam inovações nas relações de trabalho e acabam barradas pela Justiça.  

 
"Na questão da terceirização, a reforma regula uma lei capenga e ainda exige os 

mesmos benefícios de funcionários aos terceirizados", afirma Raíssa Bressanim, 
advogada e professora de direito do trabalho do Insper.  
 

Ela diz que, em algumas empresas que têm como clientes, funcionários já 
manifestaram o desejo de ter a hora de almoço reduzida se pudessem deixar o 

trabalho mais cedo -possibilidade vetada na legislação atual e incluída nas mudanças.  
A advogada ressalta também a negociação direta entre empresas e empregados com 
salários mais altos.  

 
"Isso pode estimular as câmaras de arbitragem", diz.  

 
José Márcio Camargo, economista da Opus Gestão de Recursos, afirma que a demanda 
pela Justiça do Trabalho vai diminuir -hoje, há um estoque de cerca de 18 milhões de 

processos.  
 

Ele vê ainda queda no custo do trabalho, pois a nova regra impõe mais limites à 
atuação dos tribunais.  
 

"A nova regra traz aumentos dos investimentos e mais crescimento econômico", diz.  
 

AJUSTES  
Bressanim vê contradições no estímulo aos acordos coletivos, ao mesmo tempo em 

que se mexe com sindicatos.  
 
"O fim da contribuição sindical obrigatória reduz a força dos sindicatos, logo o 

negociado sobre o legislado exige período de acomodação."  
 

A advogada também diz que é cedo para falar em queda no número de processos 
trabalhistas justamente porque as dúvidas sobre a reforma devem acabar na Justiça.  
Para Claudio Dedecca, professor da Unicamp, em alguns anos o empresariado pedirá 

outra reforma, à medida que os ganhos com a queda do custo do trabalho forem 
consumidos pela falta de produtividade.  

 
Para José Roberto Afonso, do Ibre/FGV, a reforma traz o risco de prejudicar mais as 
contas da Previdência, com a regularização de contratos de autônomos. Mais barata 

do que o emprego em carteira para o contratante, essa modalidade de trabalho tem 
menores alíquotas de contribuição previdenciária. 



Bradesco lança plano de desligamento voluntário 

13/07/2017 – Isto É Dinheiro 
 

O Bradesco anuncia um Plano de Desligamento Voluntário Especial, com início nesta 
quinta-feira, 13.  

 
O comunicado enviado ao mercado não traz detalhes sobre o motivo de ser 

denominado “especial”, nem a quantidade de funcionários, áreas ou meta financeira 
pretendidos.  
 

Diz apenas que “poderão aderir os funcionários da Organização Bradesco que 
preencherem os requisitos estabelecidos no regulamento”. 

 
Ainda de acordo com a nota da instituição, a implementação do PDV “não afetará o 
elevado padrão de qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e usuários, em 

todas as localidades em que atua.” 
 

BNDES retira recursos do trabalhador e dá a grandes empresas, diz Fazenda 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 

  

 

Funcionários do BNDES durante protesto contra acusações da PF contra o banco 

   

O BNDES empresta recursos cobrados dos trabalhadores a grandes empresas, 
localizadas predominantemente nos Estados mais ricos do país.  

 
Este é o principal argumento usado pelo Ministério da Fazenda para defender a 

mudança na taxa de juros nos empréstimos do banco nas discussões no Congresso 
Nacional.  

 
A nova taxa, a TLP, foi criada por medida provisória, e deverá passar por votação dos 
parlamentares.  

Desde as críticas do presidente do banco, Paulo Rabello de Castro, à TLP, na semana 
passada, a equipe econômica engrossou os argumentos para evitar uma derrota no 

Congresso.  
 
Nesta quarta (12), em audiência pública no Senado, assessor especial de políticas 

microeconômicas do Ministério da Fazenda, João Manoel Pinho de Mello, ressaltou que 
os recursos dos empréstimos vêm de impostos cobrados dos trabalhadores e servem 

para mitigar os efeitos do desemprego (como seguro-desemprego).  
 
"Os recursos estão fazendo falta", afirmou, em audiência pública nesta quarta (12). 

Segundo ele, para tapar o buraco no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), de onde 
saem os recursos para o BNDES, o Tesouro terá que aportar R$ 18 bilhões no fundo 

neste ano e R$ 20 bilhões no ano que vem.  
 
"A TLP dá transparência ao subsídio e faz com que projetos sofram escrutínio mais 

forte do que sofreram. [Nos empréstimos do BNDES], parece que não há subsídio, 
parece que é de graça, mas custa ao contribuinte, ao trabalhador".  
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O Ministério da Fazenda mandou uma tropa de choque à audiência pública, que teve 
baixo quórum de parlamentares.  
 

Além de João Manoel, Marcos Mendes (assessor especial), Fábio Kanczuk (secretário 
de política econômica), Tiago Berriel (diretor do Banco Central) e o ex-diretor do 

BNDES Vinicius Carrasco (que pediu demissão na semana passada) subsidiaram a 
defesa da Fazenda. O time pró-TLP contou ainda com o reforço da economista Ana 

Carla Abrão, ex-secretária estadual de Fazenda de Goiás.  
 
O governo deverá gastar R$ 21,3 bilhões neste ano, segundo o Tesouro, em subsídios 

embutidos na taxa de juros do BNDES. Isso porque o Tesouro banca a diferença entre 
a taxa de juros de mercado e a cobrada pelo BNDES das empresas beneficiadas (mais 

baixa).  
 
João Manoel afirmou que os subsídios às empresas podem continuar, mesmo com a 

nova taxa de juros (TLP), desde que aprovados pelo Congresso. "Isso já feito antes, 
como no PSI [programa de sustentação do investimento]", disse.  

 
Segundo a Fazenda, o benefício líquido da nova taxa será juros mais baixos para o 
conjunto da sociedade. O impacto estimado pela equipe econômica é de um impacto 

de um ponto percentual nas taxas de juros de estruturais da economia brasileira.  
 

O superintendente do BNDES Fábio Giambiagi apresentou cálculos indicando que a 
nova taxa será lançada a 3,2% ao ano (já descontada a inflação) e que deverá rodar 
nos próximos cinco anos (período de transição) entre 3% e 4% ao ano. A condição 

para que isso ocorra é que as reformas sejam aprovadas e o deficit nas contas do 
governo seja progressivamente reduzido.  

 
Isso porque, com a nova taxa, o crédito do BNDES passará a ter um custo próximo ao 
praticado no mercado, uma vez que a TLP será corrigida seguindo a NTN-B (título 

emitido pelo Tesouro e negociado no mercado financeiro).  
 

Giambiagi rejeitou a ideia de que, com isso, empresários ficarão desestimulados a 
investir.  
 

"Não compro o argumento de que o [crédito do] BNDES ficará proibitivo. Se o ambiente 
econômico for bom haverá demanda por recursos", disse.  

 
Ele apresentou dados mostrando que, entre 1996 e 2000, mesmo com a TJLP (atual 
taxa) mais elevada do que a praticada no ano passado, os desembolsos do BNDES 

cresceram em ritmo bem mais acelerado.  
 

INDÚSTRIA  
A indústria também se preparou para o embate. Representantes do setor químico e 

de máquinas e equipamentos argumentaram que a taxa de juros no Brasil é elevada 
e, sem um redutor, perderiam capacidade de competir com concorrentes externos.  
 

"Já vi isso acontecer no passado. Abriram a economia dizendo que reduziriam o custo 
Brasil e olha só o que temos hoje, o custo Brasil só sobe", disse Mário Berdineli, 

economista da Abimaq.  
 
Segundo ele, o custo efetivo do crédito do BNDES às empresas não é o da TJLP e há 

as margens cobradas pelo banco e também por eventuais repassadores privados, o 
que eleva os juros de 7% (TJLP) para 15% ao ano.  

 
"Esta solução mata o setor brasileiro fabricante de bens de capital", disse.  
Em sua visão, o diagnóstico da equipe econômica é "incompleto" e sugeriu que a taxa 

seja corrigida não por juros de mercado mas pela meta de inflação.  
 



Ernani Teixeira Torres Filho, professor da UFRJ, observou ainda que o efeito da 
mudança nos empréstimos no banco sobre o custo do crédito para todos está 
superestimado pela equipe econômica. Os empréstimos representam, segundo ele, 

2,6% das concessões de crédito.  
 

"O impacto dessa medida sobre a potência da política monetária será residual."  
 

Além disso, observou que 85% dos empréstimos de longo prazo são concedidos por 
bancos públicos, como Caixa, BNDES e BB. "Tenho imensa dúvida se os privados vão 
substituir os públicos".  

 

Presidente do BNDES recua e se diz alinhado à equipe econômica 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 

  

 

Cerimônia de posse do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro 

   

Após criticar publicamente a TLP (Taxa de Longo Prazo), que passará a servir de 
referência aos juros do BNDES a partir de 2018, o presidente do banco, Paulo Rabello 

de Castro, mudou o discurso nesta quarta (12) e afirmou que está alinhado com o 
governo.  
 

A nova taxa passará ser corrigida de acordo com os juros dos títulos do Tesouro NTN-
B. O objetivo do governo, que editou uma medida provisória tratando do tema, é 

reduzir o volume de crédito subsidiado na economia. A proposta ainda precisa passar 
pelo Congresso.  
 

O presidente do BNDES, que assumiu o cargo após a equipe econômica decidir sobre 
a TLP, vinha afirmando que a nova taxa pode prejudicar as empresas.  

 
Questionado por jornalistas sobre o tema após discurso em cerimônia no Palácio do 
Planalto, em que afirmou que a atual taxa, a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), na 

prática não é subsidiada, já que volta à União na forma de dividendos pagos pelo 
BNDES, Rabello de Castro recuou.  

 
"Eu não tenho que ter proposta. O único que tem que ter proposta é o presidente 

Michel Temer. Estou totalmente vinculado à MP", disse. "Estou decorando a MP só para 
saber tudo o que o governo propôs para que eu possa endossar", completou, 
ironizando.  

 
Ele negou que tenha pedido para que emendas fossem adicionadas à medida 

provisória, alterando a proposta.  
 
"Não pedi. Na realidade eu fui ao relator [do projeto de lei da MP] só para nomear 

quais pessoas iriam participar da audiência no BNDES, somente isso".  
 

O presidente do BNDES afirmou que se reunirá na próxima terça-feira com os ministros 
da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, para tratar do 
tema.  
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"Funcionário do governo não tem posição. A minha posição é de sentido", disse. "Sou 
um técnico do governo, dos mais modestos. Nem sei se eu penso, eu só executo".  
 

ENTENDA  
A taxa em vigor atualmente, a TJLP, tem seus juros decididos trimestralmente pelo 

CMN (Conselho Monetário Nacional, formado por Banco Central e pelos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento).  

 
A base de cálculo da taxa é a meta de inflação e o risco-país, mas a decisão sobre o 
percentual acaba muitas vezes sendo política. Com isso, o Tesouro acaba subsidiando 

a diferença entre o que paga para captar recursos e os juros cobrados pelo BNDES dos 
tomadores de crédito.  

 
Como a TLP passará ser corrigida pelos juros dos títulos do Tesouro NTN-B, se 
aproximará das taxas de mercado.  

 

Ex-diretor do BNDES defende criação da TLP 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 
Após deixar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por 

divergências com a gestão de Paulo Rabello de Castro, o ex-diretor da instituição de 
fomento Vinicius Carrasco defendeu a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP). Um dos 

mentores intelectuais da medida, Carrasco disse que a taxa real esperada para a TLP 
é compatível com os desembolsos já feitos pelo banco, e que o BNDES continuará 
sendo “funding barato” para investimentos de longo prazo.  

 
Carrasco disse ainda que o crédito subsidiado proporcionado pelo BNDES acabou sendo 

de baixa qualidade. “É difícil dissociar recessão atual das más decisões de alocação de 
capital nos últimos anos, inclusive com subsídio. Não cometamos os mesmos erros”, 
afirmou.  

 
O ex-diretor explicou ainda que, como o BNDES recebe recursos do Fundo de Amparo 

do Trabalhador (FAT), o resultado acaba sendo negativo para a economia e até 
regressivo diante da concessão de crédito subsidiado às empresas.  
 

“Não acho que isso seja algo desejável”, afirmou Carrasco. “E olhem que desde sexta-
feira (7) estou desempregado, então talvez tenha interesse nisso, mas não serei o 

único.” O ex-diretor do BNDES pediu demissão logo após as críticas de Rabello ao 
modelo da TLP.  
Carrasco lembrou ainda que boa parte do crédito subsidiado pelo BNDES acabou 

servindo à substituição de fonte de financiamento, prática que a nova gestão de Maria 
Silvia Bastos Marques tentou coibir. “O crédito saía, a empresa só obtinha uma taxa 

menor com o BNDES do que em outro banco”, afirmou.  
 

O ex-diretor ainda destacou que continuará havendo subsídios quando o BNDES passar 
a remunerar o FAT pela TLP. Ele lembrou também que não há hoje compromisso do 
banco em devolver recursos do fundo. Outro ponto positivo da nova taxa de longo 

prazo é que a instituição de fomento “poderá reciclar sua carteira e fazer mais, 
juntamente com mercado”, disse. 

 

Abimaq ironiza intenção de BC e Fazenda melhorarem remuneração do FAT 

13/07/2017 – Tribuna PR 

 
O diretor executivo de Competitividade e Economia Estatística da Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Mario Bernardini, ironizou nesta 
quarta-feira, 12, suposta intenção do Ministério da Fazenda e do Banco Central de 
melhorarem a remuneração do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  
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“O BC e a Fazenda querem fazer política social. Querem melhorar a remuneração do 
FAT”, citou, durante audiência pública na comissão mista que analisa a medida 
provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP).  

 
Alvo de debates na comissão mista do Congresso, a TLP serve de referência para 

empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
para a remuneração do FAT. Antes de Bernardini falar na comissão, o assessor especial 

de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, João Manoel Pinho de Mello, 
havia defendido a TLP para remunerar de forma mais justa os recursos do FAT e, com 
isso, reduzir o peso do Tesouro no equilíbrio do fundo.  

 
“O FAT não é entidade abstrata. Este dinheiro surge de imposto. Foi apartado para 

amparar a trabalhador”, lembrou Mello em sua fala. “O FAT tem rombos frequentes. 
O Tesouro aportará este ano R$ 18 bilhões no FAT e, no ano que vem, R$ 20 bilhões. 
É dinheiro para pagar seguro-desemprego. E, atualmente, a remuneração do FAT é a 

TJLP.”  
 

Bernardini defendeu, por outro lado, que, se a intenção do governo é melhorar a 
remuneração do trabalhador, que seja alterada a dinâmica de ganhos da caderneta de 
poupança.  

 
O diretor da Abimaq afirmou ainda que a queda de investimentos no Brasil deve-se à 

baixa da poupança das empresas e também do recuo nos financiamentos do BNDES.  
Bernardini criticou ainda a Selic (a taxa básica de juros) praticada no Brasil e disse 
que a taxa é uma “aberração”.  

 
“Selic no Brasil serve para quase tudo, é como cachaça em bar da esquina”, afirmou. 

“Serve para títulos da dívida pública, remunera o over night e também investimentos 
de longo prazo”, criticou.  
 

Seguindo ele, os empréstimos concedidos pelo BNDES correspondem a cerca de 2% 
dos investimentos, o que, segundo ele, reduz sua influência na eficácia da política 

monetária – um dos argumentos do Banco Central para defender a mudança da TJLP 
pela TLP. “Dizer que isso (2%) influencia a política monetária é dizer que o rabo abana 
o cachorro”, afirmou. 

 

Fazenda: ‘Mesmo com TLP, taxa para empresa será mais baixa que a de 
mercado’ 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O assessor especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, João 
Manoel Pinho de Mello, fez nesta quarta-feira, 12, uma defesa da medida provisória 

777, que institui a Taxa de Longo Prazo (TLP), em substituição à Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), aplicada atualmente nos financiamentos do BNDES. “Queremos 

fazer política industrial? Façamos. Mas há outros instrumentos”, disse Mello.  
 
Segundo ele, mesmo com a TLP substituindo a TJLP, as taxas cobradas de empresas 

ainda serão mais baixas que as de mercado. “O que a TLP fará ao longo de cinco anos 
é diminuir algo que é excessivo. Empréstimo abaixo de custo soberano, não temos 

ninguém (ofertando no exterior)”, defendeu.  
 
Mello defendeu a ideia de que é essencial restabelecer o equilíbrio fiscal no País, para 

ter taxas de juros mais baixas às empresas. Segundo ele, a MP 777 não tem o BNDES 
no centro do debate, mas sim a remuneração vinculada a taxas de longo prazo.  

 
Uma das medidas da MP consideradas cruciais por Mello é a proteção do trabalhador, 
já que recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) são remunerados 

atualmente pela TJLP. “O FAT não é entidade abstrata. Este dinheiro surge de imposto.  
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Foi apartado para amparar a trabalhador”, lembrou Mello. “O FAT tem rombos 
frequentes. O Tesouro aportará este ano R$ 18 bilhões no FAT e, no ano que vem, R$ 
20 bilhões. É dinheiro para pagar seguro-desemprego. E, atualmente, a remuneração 

do FAT é a TJLP.”  
 

De acordo com Mello, a TLP protege o trabalhador, porque aumenta a remuneração 
de seus recursos. Além disso, segundo ele, o BNDES empresta atualmente a taxas 

abaixo do mercado, mas TLP dará transparência a estes subsídios. “Se reconhecermos 
que um setor gera benefícios à sociedade, que esta Casa (Congresso) decida subsidiá-
lo”, defendeu.  

 
Ao apresentar gráficos a respeito dos financiamentos concedidos pelo BNDES, Mello 

afirmou ainda que o banco de fomento empresta 80% de seus recursos para empresas 
grandes. Outros 64% dos empréstimos vão para a região Sudeste.  
 

“As regiões mais ricas representam 73% dos empréstimos”, afirmou. Ao mesmo 
tempo, ele demonstrou por meio de gráficos que em bancos privados há maior divisão 

entre os empréstimos, com as empresas grandes com porcentuais menores.  
 
“Quem está no guichê do BNDES são empresas menos arriscadas, com acesso ao 

exterior”, pontuou, ao discutir o fato de os empréstimos do banco de fomento estarem 
voltados hoje principalmente a empresas maiores, com acesso ao mercado 

internacional.  
 
Mello afirmou ainda que a TJLP não é condição necessária ou suficiente para sucesso 

em leilões de aeroportos ou outras obras de infraestrutura no Brasil. 
 

Diretor do BC afirma que com TLP política monetária será mais eficiente 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Tiago Couto Berriel, defendeu 
nesta quarta-feira, 12, que a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) vai ampliar o poder 

de ação da política monetária. “A política monetária seria mais eficiente para estabilizar 
inflação e atividade”, disse durante audiência pública para discutir a Medida Provisória 
(MP) 777, que cria a TLP.  

 
“O que vimos na história recente foi uma desconexão entre política monetária e a TJLP 

(Taxa de Juros de Longo Prazo, definida pelo governo). A TJLP muitas vezes andava 
em dissonância em relação à política monetária. A proposta de TLP amplia o poder de 
ação da política monetária”, disse Berriel.  

 
Segundo o diretor do BC, a criação da TLP vai permitir que não só os juros de longo 

prazo sejam menores, mas também as taxas cobradas da economia como um todo. 
“Esse é o mecanismo pelo qual a TLP influencia”, explicou.  

 
Ao proporcionar redução no pagamento de subsídios implícitos, a TLP também vai 
melhorar a dinâmica fiscal do País. Isso, destacou o diretor, também ajuda a reduzir 

os juros estruturais da economia.  
 

Com a TLP, haverá menos crédito direcionado na economia, por isso haverá maior 
potência da política monetária, explicou Berriel. 
 

TLP não é uma boa alternativa, diz economista da PUC 

13/07/2017 – Tribuna PR 

 
O economista Antônio Corrêa de Lacerda, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), fez nesta quarta-feira, 12, uma defesa da atual Taxa de Juros de 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/diretor-do-bc-afirma-que-com-tlp-politica-monetaria-sera-mais-eficiente/
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Longo Prazo (TJLP), aplicada em financiamentos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  
 

Durante audiência pública na comissão mista que analisa a medida provisória 777, que 
cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), Lacerda afirmou que a TJLP “não é meia entrada”, 

como defendeu mais cedo o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Tiago 
Couto Berriel.  

 
“Costumo dizer que o Brasil não é o país da meia entrada, mas o país do ‘dobro pela 
metade'”, comentou. Lacerda, e pontuou que a TJLP, calculada com base na inflação 

e em um prêmio de risco, pode ser mais baixa que as taxas praticadas no mercado 
brasileiro, mas é superior aos juros aplicados no exterior, onde estão os concorrentes 

de empresas brasileiras.  
 
“A questão que temos hoje é que o financiamento (do BNDES) sai a 11,0% ao ano 

para o tomador”, disse Lacerda. “Apesar de o BNDES oferecer financiamento a taxas 
inferiores ao mercado doméstico, em termos internacionais, isso tira competitividade 

da indústria brasileira.” 
  
O economista afirmou ainda que a TLP não é uma boa alternativa, porque gera 

instabilidade para a dinâmica de projetos no Brasil. “Se eu não tenho linha de 
financiamento compatível com rentabilidade média esperada dos empreendimentos, 

não tenho investimento”, afirmou. “O custo de financiamento tem que ser compatível 
com a rentabilidade esperada dos projetos. Este é o drama que vivemos”, afirmou.  
 

Lacerda afirmou que o País precisa manter os investimentos com base nos moldes da 
atual TJLP para viabilizar processo industrial. Para ele, a TJLP é a “muleta necessária” 

para financiar financiamentos no País, na ausência de ambiente propício. “O Brasil é 
um país com características próprias”, defendeu.  
 

Lacerda também destacou, em sua fala, o “papel relevante” do BNDES no 
financiamento do desenvolvimento. Segundo ele, o BNDES é a única fonte de 

financiamento de longo prazo no Brasil.  
 
“Com a crise em 2015 e 2016, e também com o contingenciamento dos recursos, 

tivemos queda no desembolso do BNDES”, disse.  
 

“Isso esteve associado à questão de demanda, mas também porque, nos últimos 12 
meses, houve uma política deliberada do governo Temer em reduzir os desembolsos.” 
Lacerda também disse que a maior parte do financiamento a investimento no País 

ainda tem origem em recursos próprios de empresas – e não do BNDES. “O papel do 
BNDES no debate público é superdimensionado”, defendeu. 

 

OCDE decidirá sobre pedido de adesão do Brasil e mais 5 países em setembro 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) confirmou 

nesta quarta-feira, 12, que a decisão do conselho sobre a solicitação do Brasil e mais 
cinco países para aderirem ao grupo ficou para setembro. Em comunicado oficial 

divulgado hoje, a entidade disse que o conselho discutiu o processo de acessão 
potencial “olhando país por país”.  
 

“Estamos fazendo progressos e o processo vai continuar em setembro”, trouxe o curto 
comunicado, que se seguiu ao final do encontro. A data de uma nova reunião daqui a 

dois meses não foi divulgada.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/ocde-decidira-sobre-pedido-de-adesao-do-brasil-e-mais-5-paises-em-setembro/


Além do Brasil, outros cinco países também solicitaram candidatura. Da América 
Latina, Argentina e Peru, e, da Europa, Croácia, Bulgária e Romênia. O que tem mais 
chance de ser aprovado é o Brasil, que já é um “parceiro-chave” da OCDE.  

 
O governo apresentou seu pedido à Organização em maio e agora aguarda uma 

resposta para continuar o processo, que pode demorar de três a quatro anos. Para ser 
formalizado, os candidatos precisam receber o aval dos 35 membros da instituição, 

além da União Europeia. 
 

Indústria apoia governo nas negociações com União Europeia, Efta e México 

13/07/2017 – CNI 
 

Diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi participou de 
audiência pública da Câmara dos Deputados e explicou que acordos atuais do 
Brasil só cobrem 8% do comércio mundial. O percentual é muito baixo se 

comparado aos 85% alcançados pelo Chile, por exemplo 
 

"Não podemos mais adiar a inserção internacional do Brasil" - Carlos Abijaodi 
 

 
 

A inserção internacional do Brasil não pode ser adiada, mesmo num cenário mundial 
de protecionismo. Esta é a avaliação do diretor de Desenvolvimento Industrial da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi. Ele participou de audiência 

pública para discutir  
 

Os novos arranjos comerciais firmados em âmbito global e a inserção do Brasil nesse 
contexto, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados, nesta quarta-feira (12).  

 
“Os países que hoje são mais protecionistas já estiveram na nossa frente e negociaram 

todos os acordos que quiseram. Não podemos mais adiar a inserção internacional do 
Brasil e apoiamos integralmente o Itamaraty e o MDIC para que possam negociar da 
melhor forma possível acordos em benefício do setor produtivo e da sociedade 

brasileira”, afirmou Abijaodi. 
 

Para o subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, 
embaixador Carlos Márcio Cozendey, as exportações e os investimentos brasileiros são 
bem distribuídas pelo mundo, por isso o governo tem buscado negociar em diversas 

frentes. "Nãoo existe um acordo com um mercado único que resolva o problema de 
acesso a mercado do Brasil”, disse. 

 
No momento, o Brasil negocia com o México e participa das negociações, por meio do 
Mercosul, com União Europeia e Associação Europeia de Livre Comércio (Efta). 

“Devemos iniciar as conversar com o Canadá no segundo semestre e com o Japão e 
Coreia do Sul no próximo ano. Não será simples, será um desafio que vamos colocar 

para a indústria brasileira”, explicou o embaixador. 
 
O diretor do Departamento de Negociações Internacionais (DEINT) do Ministério de 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Alexandre Lobo, reforçou a necessidade de o 
Brasil continuar buscando novos mercados e afirmou que o recente acordo entre União 

Europeia e Japão mostra que ainda há espaço para se buscar o livre comércio. Para 
ele, a proliferação de acordos entre outras economias mina, ainda mais, a 
competitividade do produto brasileiro no exterior. 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/07/industria-apoia-governo-nas-negociacoes-com-uniao-europeia-efta-e-mexico/
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O autor do requerimento para audiência pública, deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), 
presidiu a reunião. 
 

Fluxo cambial total no ano até 7 de julho é positivo em US$ 6,286 bi, afirma 

BC 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 

O fluxo cambial do ano até o dia 7 de julho ficou positivo em US$ 6,286 bilhões. Em 
igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 11,671 bilhões, 
informou nesta quarta-feira, 12, o Banco Central.  

 
A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 7 de julho foi de US$ 26,429 

bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 247,988 bilhões e de envios 
no total de US$ 274,417 bilhões.  
 

O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de 
lucro e pagamento de juros, entre outras operações.  

 
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 7 de julho ficou positivo em US$ 
32,715 bilhões, com importações de US$ 69,088 bilhões e exportações de US$ 

101,804 bilhões.  
 

Nas exportações estão incluídos US$ 15,261 bilhões em Adiantamento de Contrato de 
Câmbio (ACC), US$ 28,409 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 58,134 
bilhões em outras entradas. 

 

Indicadores mostram claramente trajetória do crescimento, avalia Meirelles 

13/07/2017 – Tribuna PR 
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu nesta quarta-feira, 12, que a 

economia brasileira apresenta sinais significativos de que a pior recessão da história 
foi superada.  

 
“Existem alguns dados negativos no varejo que mostram que essa trajetória de 
recuperação não é uniforme, mas o conjunto de indicadores mostra claramente essa 

recuperação”, afirmou, citando dados de produção de máquinas e equipamentos. “Isso 
prova que teremos um crescimento sustentável”, completou, em cerimônia no Palácio 

do Planalto.  
 
Meirelles também voltou a falar de reformas do governo com o objetivo de 

desburocratizar a atividade produtiva. “Além disso, o investimento em infraestrutura 
é crucial e é a espinha dorsal da capacidade do país em crescer”, acrescentou.  

 
Segundo o ministro, o governo tem conduzido um “amplo” projeto de investimentos 

em infraestrutura, mas ressaltou que é necessário priorizar empreendimentos. “É 
importante evitar que grandes projetos capturem a imaginação e monopolizem os 
recursos públicos disponíveis”, avaliou.  

 
Meirelles acrescentou que existe uma abundância de recursos privados interessados 

em investir na infraestrutura brasileira e, tendo isso em mente, o governo trabalha no 
aperfeiçoamento das concessões e privatizações, com fortalecimento das agências 
reguladoras. Ele lembrou que os investimentos esperados em rodovias, ferrovias e 

energia são da ordem de R$ 80 bilhões.  
 

Já a Medida Provisória que será assinada nesta quarta-feira é voltada para os projetos 
menores de prefeituras no interior do País. “Planejamento e valorizando o papel da 
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infraestrutura e eliminando gargalos antes que apareçam, poderemos crescer 
conforme nosso potencial”, explicou.  
 

O ministro disse ainda que o governo segue trabalhando na agenda de médio e longo 
prazo que elevará a taxa de crescimento brasileira de forma sustentável. 

 

Dívidas no Paraná caíram 7,33% em junho, aponta pesquisa 

13/07/2017 – Bem Paraná 
 
O Paraná registrou redução de 7,33% no número de dívidas em junho na comparação 

com o mesmo mês do ano passado. O número segue caindo pelo 14º mês consecutivo. 
O dado foi divulgado nesta quarta-feira (12) pela Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), por meio da Base Centralizadora Faciap 
de Proteção ao Crédito (BCF), conveniada ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). 

 
A queda mais expressiva foi no setor de água e luz, em que a quantidade de 

pendências diminuiu 37,83%. De acordo com o vice-presidente da Faciap, Claudenir 
Machado, o devedor privilegia o pagamento das contas básicas para evitar cortes de 
serviço. Porém, é preciso atenção, já que, de todas as dívidas registradas no Paraná, 

44,70% são devidas a bancos. “Os empréstimos bancários são os que possuem juros 
mais altos. As dívidas para este setor podem se tornar uma bola de neve”, afirma 

Claudenir Machado. 
 
Na variação anual, também houve queda no Paraná em junho nas dívidas em atraso 

do comércio (- 9,35%); no setor de comunicação (- 8,32%); e no setor bancário (- 
3,25%). 

 
Na participação total de dívidas, água e luz correspondem a 3,09%; comércio, a 
24,56%; comunicação a 17,81%; bancos a 44,07%; e 9,83% pertencem a outros 

segmentos. 
  

Perfil dos devedores paranaenses 
Dos paranaenses que estão inadimplentes, 26,55% têm entre 30 e 39 anos. É a faixa 
etária com o maior número de devedores. De acordo com o vice-presidente da Faciap, 

Claudenir Machado, é nesta fase que os consumidores estão com mais pendências 
financeiras. “Entre 30 e 39 anos, as pessoas estão constituindo família, comprando 

apartamento, carro novo, colocando os filhos na escola”, diz ele. E com mais 
responsabilidades financeiras, há maior chance de possuir mais pendências em atraso. 
 

Em seguida, vêm os consumidores entre 40 e 49 anos (21,19%); os que têm entre 50 
e 64 anos (19,16%); os com idade entre 25 e 29 anos (13,29%); os que têm entre 

65 e 84 anos (7,90%); e os consumidores entre 18 e 24 anos (6,37%). 
 

O número total de devedores no Paraná registrou queda de 4,40% em junho na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado foi melhor do que o 
nacional (- 0,83%). 

 

Urbs ajusta validade de créditos do transporte para um ano 

13/07/2017 – Prefeitura de Curitiba 
 
A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) ajustou a validade dos créditos do cartão 

transporte para um ano. A medida vale para os créditos adquiridos a partir de 3 de 
junho de 2017. Os créditos anteriores a essa data continuam com validade de cinco 

anos. 
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A medida foi acordada com o Ministério Público para ajudar no reequilíbrio do Fundo 
de Urbanização de Curitiba, que remunera as despesas dos serviços de transporte 
público da capital. “Os passageiros não terão prejuízos, pois a mudança não é 

retroativa, ela assegurou o direito sobre os créditos anteriores. E quem adquirir 
passagens a partir desta data é só se programar para usar no prazo de um ano”, disse 

o presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto. 
 

A medida equipara o prazo de validade dos créditos de transporte de Curitiba aos já 
praticados em outras capitais e também na Região Metropolitana. “Crédito de 
transporte não é poupança. Hoje temos passagens que custaram R$ 2,60 sendo 

descontadas, enquanto o sistema já custa quase o dobro desse valor. Somado a outros 
fatores, isso também é um dos motivos que ajuda a impactar no valor da tarifa quando 

ela é reajustada”, avalia Andreguetto. 
 
Em Curitiba, o sistema permite que cada passageiro carregue, no máximo, 220 

passagens por mês. No sistema da Urbs a receita dos créditos que não forem usados 
ficará no Fundo de Urbanização de Curitiba, que é fiscalizado por órgãos de controle 

como Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. 
 
Os recursos de créditos não usados, por lei, não vão para as empresas contratadas 

para operação do transporte. Elas só recebem por serviço prestado. Ou seja, o cidadão 
passou na catraca pagando passagem, a empresa recebe. Se ele não usar o crédito, o 

recurso ficará no FUC. 
 

BD anuncia investimento de R$ 100 milhões em ampliação de fábrica na CIC 

13/07/2017 – Prefeitura de Curitiba 
 

 
 

Curitiba vai receber investimento de R$ 100 milhões na ampliação da unidade 
industrial da BD (Becton Dickinson), segundo o diretor corporativo da companhia, 
Walban Damasceno de Souza, que teve audiência com o prefeito Rafael Greca nesta 

quarta-feira (12/7). 
 

A fabricante norte-americana de suprimentos médicos e equipamentos de laboratório 
tem uma unidade na capital desde 1987, empregando atualmente 450 funcionários. 
De acordo com Souza, com a ampliação serão criados 40 empregos diretos e 140 

indiretos. 
 

Greca destacou a importância do investimento para a cidade e para recuperação da 
crise econômica. “Recebo com alegria esta notícia num momento difícil por que passa 
o Brasil e agradeço muito essa parceria com Curitiba”, disse o prefeito. 

 
Com fábricas e centros de distribuição também em São Paulo, Juiz de Fora, Osasco e 

Itajaí, a BD produz na CIC seringas descartáveis, agulhas e dispositivos de dosagem, 
entre outros produtos. 
 

 Autorização 
Souza relatou a Greca que o investimento ainda estava indefinido em decorrência de 

uma adequação necessária: uma araucária de grande porte impede a construção da 
planta nos moldes adequados ao projeto. 
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Greca autorizou o transplante da árvore, que será relocada para lugar próximo no 
mesmo espaço e acordou com a empresa o plantio de 60 a 70 araucárias em outras 
áreas da cidade. “Agora, o projeto vai sair”, disse Souza. 

 
De acordo com o executivo, a questão de sustentabilidade faz parte da cultura da BD, 

tanto que as edificações da companhia ao redor do mundo seguem os preceitos de 
construções sustentáveis do US Green Building Council (USGBC), com mais 

racionalidade no uso de recursos como água e luz. Uma das metas globais da 
companhia, por exemplo, é reduzir o consumo de energia em 40% até 2020. 
  

Estímulo ao transplante 
Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Sergio Tocchio, a iniciativa de 

transplante de uma árvore de grande porte é bem-vinda a Curitiba, a fim de estimular 
uma ação pouco comum atualmente. “Vamos acompanhar de perto esta ação e ver os 
resultados; o transplante de araucária exige cuidados especiais”, disse ele. “No Japão, 

por exemplo, este tipo de transplante tem resultados muito positivos.”  
 

Setor de serviços recuou 4,4% nos primeiros cinco meses do ano, diz IBGE 

13/07/2017 – Bem Paraná 
 

O setor de serviços fechou os primeiros cinco meses do ano (janeiro-maio) com queda 
acumulada de 4,4%, frente aos cinco primeiros meses do ano passado, apesar de ter 

fechado o mês de maio com expansão de 0,1%, ficando praticamente estagnado em 
relação a abril na série livre de influências sazonais.  
 

O resultado acumulado dos últimos 12 meses representa queda maior de 4,7%. As 
informações são da Agência Brasil. Os dados foram divulgados nesta quinta (13), pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e constam da Pesquisa Mensal de 
Serviços.  
 

Os dados indicam que na comparação com maio do ano passado o setor de serviços 
registra queda de 1,9%. A estabilidade em 0,1% de abril para maio deste ano, 

segundo o IBGE, acontece após o crescimento de 1%, em abril frente a março, 
portanto também na série dessazonalizada, e recuo de 2,6%, em março frente 
fevereiro.  

 
Ainda na comparação com o mês de abril, a receita nominal do setor fechou maio com 

variação positiva de 0,3%. Na taxa acumulada nos cinco primeiros meses do ano, a 
receita nominal dos serviços avançou 1,3%, caindo para 0,4% no acumulado dos 
últimos 12 meses, frente aos 12 meses imediatamente anteriores. Na comparação 

com o mês de maio do ano passado houve avanço na receita nominal de 3,9%.  
 

Nova ferramenta de baixo custo permite emissão e armazenamento de notas 

fiscais eletrônicas 

13/07/2017 – Folha de S. Paulo 
 
O SPC Brasil irá lançar na próxima quinta-feira (13) o SPC NFe, uma ferramenta de 

baixo custo para emissão e armazenamento de notas fiscais eletrônicas. 
 

O serviço permitirá que empresários armazenem notas e façam pesquisas rápidas 
pelos documentos emitidos, tanto pela própria empresa como também os de compras 
feitas por ela. 

 
Magno Lima, superintendente de novos negócios do SPC Brasil, afirma que o serviço 

tem como objetivo ajudar empresários a manter a conformidade com a regulação e 
evitar que eles sejam vítimas de fraudes. 
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Segundo ele, é comum que donos de micro e pequenas empresas terceirizem a 
questão fiscal, deixando ela a cargo de seus contadores. Porém ele afirma que não 
prestar atenção a obrigações que são suas, e não do prestador de serviços, pode trazer 

problemas. 
 

Ele destaca entre os riscos aos quais o empreendedor está sujeito o de outras 
empresas emitirem notas de vendas para sua companhia sem que as operações 

tenham realmente acontecido. A ação teria o objetivo de gerar, de forma fraudulenta, 
créditos de imposto ou junto a instituições financeiras. 
 

No novo sistema, caso o empresário perceba a emissão de alguma nota fiscal que ele 
não reconheça, poderá informar o fato à Receita eletrônicamente, explica Lima. 

 
Lima também destaca que o empresário é responsável por guardar as notas que emite 
em plataforma segura por cinco anos, sob pena de multa. 

 
O serviço fará a emissão de notas gratuitamente para os associados a alguma 

instituição ligada à CNDL (confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, responsável 
pelo SPC Brasil). 
 

Os três primeiros meses permitem o armazenamento gratuito das notas. Após o 
período, quem se interessar por manter o recurso pagará mensalidade de R$ 9,90 

(novos associados têm período gratuito de seis meses). 
 
O custo da associação depende da entidade escolhida e do pacote de benefícios que o 

empresário terá acesso. 
 

A ferramenta do SPC Brasil foi desenvolvida em parceria com a empresa Gosocket e 
usa o serviço de armazenamento de informações na nuvem da Microsoft. 
 

Em janeiro, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo encerrou seu serviço de 
emissão de notas fiscais eletrônicas gratuitas. 

 

Mercedes exporta 44% mais caminhões no 1º semestre 

13/07/2017 – Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Mercedes terminou o primeiro semestre com aumento de 44% nas exportações de 

caminhões sobre o mesmo período do ano passado. O volume entregue no período 
foi próximo a 4 mil unidades. 
 

No segmento de ônibus, o crescimento também foi expressivo, 24%, com a venda de 
3.354 veículos.  

 
A Argentina respondeu sozinha pela compra de mais de 3 mil caminhões no período. 
Chile e Peru também puxaram os negócios com 463 e 233 caminhões, 

respectivamente. O semipesado Atego 1726 liderou os embarques, seguido do Accelo 
815, um modelo leve bastante utilizado em áreas urbanas.  

 
A Argentina também manteve a posição de destaque nas compras de ônibus com 1,4 
mil chassis. Para o Chile foram enviadas 763 unidades. O terceiro maior destino foi o 

México, com 486 ônibus.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26107/mercedes-exporta-44-mais-caminhoes-no-1o-semestre


O micro-ônibus LO-916 é o principal produto exportado e se destaca no uso urbano. 
Outro modelo com volume expressivo é o chassi de ônibus de piso baixo O 500 U.  
 

NEGÓCIOS COM ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA 
 

Como outras montadoras no País, a Mercedes se empenhou para ampliar os negócios 
além da América Latina e aumentou em 25% as vendas de caminhões para outros 

continentes, especialmente para regiões do Oriente Médio e África. No caso de ônibus, 
o acréscimo foi de 55% em relação ao primeiro semestre de 2016.  
 

Recentemente, a Mercedes-Benz exportou 26 unidades do Atego para Serra Leoa e 
outras 14 para os Emirados Árabes (veja aqui). 

 

Scania tem maior ganho de participação 

13/07/2017 – Automotive Business 

 
No cenário de profunda e persistente recessão do mercado nacional de caminhões, 

que no primeiro semestre deste ano anota retração de quase 20% sobre idêntico 
intervalo de 2016, a Scania foi a única marca a apresentar resultados positivos 
consistentes no período, com crescimento de vendas o maior ganho de participação 

entre as concorrentes. A Mercedes-Benz também tomou mais market share, mas teve 
queda de emplacamentos, enquanto a MAN/VWCO registrou a perda mais significativa 

de terreno.  
 
A Mercedes-Benz segue no primeiro lugar do ranking nacional de caminhões, com 6,6 

mil veículos emplacados no primeiro semestre do ano, garantindo ganho de 0,83 ponto 
porcentual de participação de mercado no período, ampliando seu domínio para quase 

31%. Mas isso não impediu queda de 13,3% em suas vendas na comparação com o 
mesmo período do ano passado.  
 

A marca vem colhendo frutos de seus esforços para aumentar o leque de ofertas aos 
compradores, com projetos específicos para atender determinados segmentos. Isso 

não tem sido suficiente para reverter os resultados negativos, mas ao menos o 
desempenho está melhor do que o recuo médio do mercado brasileiro.  
 

A MAN/VWCO conseguiu se sustentar com boa margem na segunda posição do ranking 
de caminhões, mas foi a maior perdedora do semestre, cedendo 2,11 pontos 

porcentuais de market share à concorrência e reduzindo sua participação a 25,2%. 
Com 5,4 mil emplacamentos de modelos VW e MAN, o desempenho no semestre foi 
de queda de 22,1%, um pouco pior do que a retração média do mercado.  

 
Sem muitos produtos nem tradição para atender ao agronegócio, principal comprador 

do setor no período, a fabricante ficou restrita a segmentos que enfrentam mais 
dificuldades para retomar as vendas.  

 
Na terceira posição do ranking, a Ford vendeu 3,9 mil caminhões no primeiro 
semestre, em baixa de 12,6% sobre o mesmo período de 2016, mas conseguiu 

conquistar 0,55 ponto de participação, subindo para 16%. A marca tem conseguido se 
destacar no segmento de semileves com o Série-F, e com a ampla linha Cargo caiu 

menos do que a média do mercado, só perdendo muito terreno entre os pesados, onde 
não tem tradição.  
 

Na sequência do ranking aparecem as duas suecas especialistas em caminhões de 
grande porte semipesados e pesados, disputando terreno palmo a palmo. Mas com 

desempenhos opostos. A Volvo vendeu 2,37 mil unidades, em queda de 18,2% sobre 
o mesmo semestre de 2016 e participação estável de 11% (ligeira perda de 0,35 
ponto), mantendo-se na quarta posição do ranking, somente uma centena de veículos 

à frente da quinta colocada Scania, que emplacou 2,27 mil, mas com este resultado 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26084/mercedes-exporta-lote-de-40-caminhoes-atego
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26106/scania-tem-maior-ganho-de-participacao


foi uma das duas únicas marcas do mercado que apresentou crescimento de vendas 
no período, de 9,74%.  
 

E foi também a que mais ganhou market share, expressivos 2,45 pontos, ficando com 
10,6% do mercado. Ambas foram embaladas pelas vendas de modelos extrapesados 

usados no agronegócio, mas a Volvo aumentou mais seus preços e cedeu espaço para 
a Scania.  

 
Na parte de baixo do ranking só figuram marcas de menor expressão que venderam 
menos de mil caminhões no semestre – e a maioria emplacou menos de 100. Lidera 

este pelotão, em sexto lugar, a Iveco com 841 unidades emplacadas no primeiro 
semestre, em queda expressiva de 40,5% sobre o mesmo período do ano passado e 

perda de 1,65 ponto de participação de mercado, agora em 3,9%.  
 
A DAF subiu para a sétima posição do mercado, com ganho de 0,6 ponto de 

participação, para 1,7%, e elevada expansão de 31% nas vendas do semestre, mas 
seus volumes continuam bastante baixos: foram emplacados 363 caminhões da marca 

no período, atuando somente nos segmentos de pesados e semipesados.  
 
Única fabricante brasileira, a gaúcha Agrale desceu para a oitava posição do ranking 

com apenas 60 unidades emplacadas e a maior retração, de quase 51%, entre as dez 
marcas de caminhões mais vendidas. A participação de mercado segue inexpressiva: 

apenas 0,28%, com redução de 0,2 ponto em comparação com o primeiro semestre 
de 2016.  
 

No pé do ranking, na nona posição, aparece a International, uma marca “morta-viva” 
que não fabrica nenhum caminhão no País desde 2015, mas segue vendendo o estoque 

que ficou para trás, especialmente o semipesado Durastar. Com 28 emplacamentos, 
teve resultado praticamente igual ao do mesmo período do ano passado.  
 

Fechando a lista na décima posição, a chinesa Foton, que finalmente começou a 
produzir algumas unidades em linha de produção compartilhada com a Agrale em 

Caxias do Sul (RS), emplacou apenas 12 caminhões no primeiro semestre, resultado 
quase 30% mais baixo que o do mesmo intervalo de 2016, e assim permanece com 
ínfima participação de mercado no Brasil de 0,06%.  

 

 
 

Adesões a consórcios sobem 6,4% até maio 

13/07/2017 – Automotive Business 
 
As vendas de cotas de consórcios para a aquisição de veículos cresceram 6,4%, para 

pouco mais de 799,8 mil unidades, de acordo com o balanço mais recente divulgado 
pela Abac, associação das administradoras de consórcios, que considera o 

desempenho no acumulado entre janeiro e maio sobre iguais meses do ano passado. 
 
Apesar do aumento das vendas de cotas, o total de consorciados que planejam adquirir 

veículos atingiu 6,06 milhões de pessoas nos cinco meses correspondentes, resultado 
2,3% abaixo do verificado há um ano. Isto refletiu na menor participação da 

modalidade no total de créditos concedidos no período, que passou de 30,6% para 
25,8% na comparação anual. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26105/adesoes-a-consorcios-sobem-64-ate-maio


O aumento do número de novos consorciados foi puxado pelo segmento de veículos 
leves, embora o de pesados também tenha apresentado volume maior neste ano. O 
resultado total não foi melhor devido à queda das vendas para o segmento de duas 

rodas. 
 

Para automóveis e comerciais leves, as vendas de novas cotas cresceram 19%, para 
430,6 mil unidades. Neste segmento, o número de participantes subiu 5,5% e agora 

conta com 3,43 milhões de consorciados.  
 
O tíquete médio também subiu, 9,5%, passando de R$ 38,8 mil para R$ 42,5 mil, 

sempre considerando o acumulado de janeiro a maio na comparação anual. O número 
de contemplados caiu 1,7%, para o total de 219,5 mil pessoas que receberam a carta 

de crédito.  
 
Nos pesados, que inclui caminhões, ônibus, semirreboques e tratores, as vendas de 

novas cotas somaram 18,6 mil unidades, alta de 11,5%, embora o tíquete médio tenha 
aumentado 2,2%, para R$ 150,8 mil.  

 
O número de participantes deste grupo também aumentou, mas em proporções 
menores, de 1,4%, para 277 mil. Contudo, as contemplações diminuíram 8,5% ao 

atingirem 11,8 mil consorciados.  
 

Para o grupo de duas rodas, o número de novas cotas recuou 6,1%, para 350,5 mil 
unidades. O setor, que em anos anteriores liderou o sistema de consórcios, agora 
conta com 2,36 milhões de consorciados, 11,6% menos do que há um ano.  

 
O tíquete médio da cota para a aquisição de motocicletas aumentou 13,2%, passando 

de R$ 7,6 mil para R$ 8,6 mil em um ano e as contemplações também diminuíram 
20,8%, para 235,5 mil, significando que menos pessoas vão adquirir motos nos 
próximos meses por meio dos consórcios. 

 

Ford Caminhões oferece motores à base de troca 

13/07/2017 – Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Ford Caminhões criou um sistema de venda de motores remanufaturados à base de 

troca para os modelos das linhas Cargo e Série F fora da garantia, o que aumenta a 
rapidez da manutenção do veículo. De acordo com a montadora, eles têm garantia de 
12 meses sem limite de quilometragem e o custo fica mais competitivo na comparação 

com retíficas independentes.  
 

A Ford Caminhões mudou o processo de avaliação e se tornou mais flexível na 
aceitação do motor antigo pelos distribuidores, eliminando restrições quanto a falhas 
no bloco, cabeçote ou virabrequim e dispensando também a inspeção dimensional.  

 
“Agora todo motor pode ser aceito na troca, independentemente do estado, e o cliente 

fica sabendo na hora o custo do reparo”, afirma o gerente de pós-venda da Ford 
Caminhões, Wilson Vasconcellos Filho.  
 

Os motores são recondicionados pela própria Cummins, usando peças originais e os 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26104/ford-caminhoes-oferece-motores-a-base-de-troca


mesmos processos de controle de qualidade de um zero-quilômetro. O motor pode ser 
instalado nas concessionárias Ford Caminhões.  
 

“Se estiver disponível no distribuidor, a troca pode ser feita imediatamente. Em todo 
caso, o processo é muito mais rápido que em uma retífica convencional e o cliente não 

precisa ficar com o caminhão vários dias parado”, completa Vasconcellos.  
 

Os motores à base de troca estão disponíveis para todos os caminhões leves, médios 
e pesados da linha Ford Cargo e também para os modelos F-350 e F-4000.  
 

Financiamentos reduzem queda no primeiro semestre 

13/07/2017 – Automotive Business 

 
O número de financiamentos de veículos leves, que considera automóveis e comerciais 
leves, encerrou o primeiro semestre em 513,6 mil unidades, volume que representa 

recuo de 1,5% sobre resultado de igual período do ano passado, quando o volume foi 
de 521,7 mil automóveis e comerciais leves financiados.  

 
Este é o menor índice de queda até agora para o ano, de acordo com dados divulgados 
na quarta-feira, 12, pela B3. 

 
Os financiamentos responderam por 51,7% do total de veículos leves vendidos nos 

seis primeiros meses do ano, considerando o total de 993 mil unidades, entre 
automóveis e comerciais leves, de acordo com os dados da Anfavea, associação das 
montadoras.  

 
O presidente da entidade, Antonio Megale, ao apresentar o balanço de vendas de 

veículos do semestre sinalizou que o mercado ainda sofre com dificuldades de 
concessão de crédito: a média de aprovação ficou em 40% em junho, bem abaixo da 
média histórica, de 60% a 65% (leia aqui). 

 
No caso dos pesados, que inclui caminhões e ônibus, houve queda de 9,5% no total 

de financiamentos do semestre, que chegou a 26,7 mil unidades contra as 29,6 mil de 
um ano antes, mais reflexo da queda das vendas do segmento do que redução de 
participação dos financiamentos, uma vez que o setor de transporte de carga financia 

quase 100% de sua frota. 
 

Já para o setor de duas rodas, no qual os financiamentos respondem por mais de 70% 
das vendas totais do segmento, houve queda de 7% do volume financiado de janeiro 
a junho, para pouco mais de 302 mil motocicletas.  

 
De acordo com Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave, entidade das 

concessionárias de veículos, o setor de duas rodas é o que mais sente as dificuldades 
de concessão ao ser composto por mais pessoas de baixa renda.  

 
Segundo o executivo, o nível de aprovação de crédito é de 1,5 para cada dez propostas 
enviadas ao sistema financeiro. 

 
O CDC – crédito direto ao consumidor – continua como a principal modalidade utilizada 

para a venda de veículos.  
 
Os dados da B3 apontam que 82,6% dos financiamentos realizados no primeiro 

semestre foram feitos via CDC, enquanto consórcios respondem por 15,1%. 
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Chery começa a montar Tiggo 2 em Jacareí 

13/07/2017 – Automotive Business 
 

  
 

 
 

  
 
A Chery começou a montar em sua fábrica de Jacareí (SP) as primeiras unidades do 

Tiggo 2, novo utilitário esportivo compacto mostrado durante o Salão do Automóvel, 
em novembro passado. A produção ainda ocorre em pré-série, mas chegada às 

concessionárias é aguardada antes do fim de 2017. A promessa inicial era para o 
primeiro semestre. 
 

O carro mostrado no salão tinha motor 1.5 flex. O comprimento informado é de 4,20 
metros, ou 2,3 centímetros a menos do que um Jeep Renegade. A distância entre eixos 

tem 2,55 m, o que garante espaço razoável no banco traseiro. O novo SUV será 
produzido num primeiro momento apenas com câmbio manual.  
 

Ele será montado ao lado do QQ, hoje o modelo mais barato do mercado brasileiro (R$ 
25.990). As primeiras unidades do Tiggo 2 resultaram em contratações pontuais e o 

sindicato local acredita na abertura de novas vagas quando ele estiver efetivamente 
em linha.  
 

A Chery garante que a chegada do SUV não impedirá a volta do Celer à linha de 
montagem. Segundo a montadora, ele teve a produção interrompida em abril por 

causa de estoques elevados, mas, de acordo com informações obtidas por Automotive 
Business, a interrupção ocorreu há mais tempo.  
 

O fato é que o Tiggo 2 vai trazer à rede Chery um carro do segmento mais disputado 
do País. A primeira geração do Tiggo deixou de ser montada no Uruguai em 2015, 

passou a vir direto da China, mas no primeiro semestre as vendas do modelo foram 
interrompidas.  
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