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Reforma trabalhista começa a valer com impasse. Há risco de virar letra
morta?
07/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Mudanças na CLT entram em vigor no momento em que juízes, fiscais e
procuradores se manifestam contra alguns pontos da nova lei, o que causa
insegurança jurídica para empresas e trabalhadores

Prestes a entrar em vigor, a reforma trabalhista, que vai alterar a lógica das relações
de trabalho no Brasil, vem enfrentando uma oposição de peso. Juízes, procuradores e
fiscais do trabalho torcem o nariz para as novas regras, que passam a valer no dia 11
de novembro, declarando ter dúvidas sobre a constitucionalidade e a validade de
alguns novos dispositivos introduzidos com a reforma.
O governo federal também decidiu esperar a reação do mercado para pensar em
alterar pontos polêmicos da nova CLT. Essa reação vinda de parte da cadeia que deve
fiscalizar e julgar o cumprimento da lei causa reflexos na ponta da produção,
contribuindo para um ambiente de insegurança jurídica entre empresários e
trabalhadores.
Ao longo dos últimos quatro meses, as principais entidades do setor produtivo
percorreram suas bases promovendo palestras e eventos para dirimir as dúvidas sobre
as mudanças trazidas com a reforma trabalhista. Foi assim com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), a Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), para ficar em alguns
exemplos.
Fracionamento de férias, novas modalidades de jornada e contratos: as principais
incertezas estão relacionadas a aspectos práticos, que alteram o cotidiano das relações
de trabalho.
Sem insegurança
A chefe da Divisão Sindical da CNC, Patricia Duque, conta que por lá a principal dúvida
é com relação à aplicação da lei aos contratos em vigor. Nas discussões da entidade,
há três correntes de entendimentos: a de que a nova lei só vale para os contratos
firmados a partir de 11 de novembro, outra que demanda uma análise caso a caso de
pontos que devem ser aplicados para os contratos já vigentes e a que defende que a
reforma trabalhista vale para todos os trabalhadores.
“Temos o entendimento que, por cautela, é mais prudente aplicar a reforma trabalhista
para os contratos em vigor, apenas em determinados pontos”, explica.
Um dos objetivos da reforma trabalhista era o de aumentar a segurança jurídica, mas
as reações contrárias ao texto que foi aprovado no Congresso causaram espanto e
preocupação entre as entidades do setor produtivo.
“As relações de trabalho, atualmente, já geram um ambiente de insegurança, em que
muitas vezes o empregador é surpreendido com mudanças repentinas de
entendimento dos órgãos julgadores, criando passivos trabalhistas onde antes não

existiam. A reforma trabalhista veio exatamente para garantir a previsibilidade dos
contratos de trabalho”, argumenta Patricia.
O presidente da Fiep, Edson Campagnollo, concorda. Para ele, a reação de alguns
juízes à reforma pode ser considerada até um ato de irresponsabilidade já que todas
as mudanças na lei tramitaram no Congresso, com o aval das Comissões de
Constituição e Justiça das duas Casas.
A impressão da discussão é de uma mera disputa por poder, entre Legislativo e
Judiciário. “Nós temos, pela Constituição brasileira, três poderes, cada um com a sua
competência. O que estão pregando parece uma discussão de ‘estão mexendo no meu
queijo’”, pontua.
Na visão de Patricia, da CNC, a lei deve ser cumprida, sob pena de se estimular o caos
caso não seja aplicada. “O dever do Judiciário é garantir a paz social e não estimular
o conflito e a insegurança”, defende. Já Campagnolo toca em um ponto: a revolução
da indústria 4.0, que implica em um cenário de modernização dos empregos, com
desaparecimento de algumas profissões e a necessidade de reajustes em modelos de
trabalho tradicionais. “A justiça do trabalho tem que se preocupar em acompanhar
essa evolução e ver como se dá essa relação entre capital e trabalho”, defende.
Adaptação longa
O período de adaptação às novas regras pode ser longo, na avaliação do advogado
especialista em relações do trabalho Fabiano Zavanella, sócio do Rocha, Calderon e
Advogados Associados. Na visão dele, a aplicação da lei que passou por todos os
trâmites legislativos deve acontecer.
“Cada juiz tem a sua independência, sua forma de interpretar e aplicar o Direito. O
magistrado tem ferramentas no plano de ação individual, para não aplicar determinado
ponto alegando controle difuso de constitucionalidade”, explica.
Para Alexandre Furlan, presidente do conselho de relações do trabalho da CNI, uma
minoria de juízes está prestando um desserviço ao país. “Se houver alguma
inconstitucionalidade na lei, cabe ao juiz colocar sua posição e exercer o controle difuso
de constitucionalidade.
O que me parece inconsequente é que tenha juízes recomendando a outros
magistrados que afrontem a legislação com uma interpretação marcada por ideologia.
Isso é insubordinação jurídica. Me parece temerário e causa insegurança, que é
verdadeira. Nós já vamos ter um prazo de maturação que não é inferior a dois anos”,
pontua.
Esse prazo de maturação da nova lei não vai girar em torno apenas da aplicação por
constitucionalidade, mas também terá dúvidas sobre a aplicação de novos
instrumentos da reforma. Zavanella lembra do trabalho intermitente, novidade trazida
com a reforma.
“Como eu crio um seguro de vida, um seguro saúde? E se esse funcionário sofre um
acidente de trabalho, quem cobre aqueles 15 dias de afastamento? Os debates
passarão para esse patamar”, analisa.
O advogado usa como exemplo uma eventual reclamação trabalhista sobre o
parcelamento das férias – com a reforma, o funcionário pode fatiar as férias em até
três períodos. Caso um magistrado considere que houve alguma violação de direitos,
essa interpretação valerá apenas para aquele caso.
Mas o processo vai se arrastar: passará pela primeira instância, segunda instância até
chegar às cortes superiores – Tribunal Superior do Trabalho (TST) e até mesmo o
Supremo Tribunal Federal (STF). “Temos um caminho a percorrer: não simples, nem

tranquilo e nem rápido. É um caminho de 8 a 10 anos para aí se começar a construir
uma jurisprudência”, avalia.
Mas, e até lá?
O setor produtivo não quer perder a janela de oportunidades que está se abrindo com
a modernização da lei. “O momento é para fazer valer o que está na lei e não deixar
de se utilizar de um mecanismo tão dinâmico e moderno como a reforma trabalhista”,
defende Patricia.
Para Campagnolo, o empreendedor também não vai deixar de contratar por receio da
aplicação da lei. “Não considero que haja uma precaução, um receio em novas
contratações. O empreendedor tem maturidade suficiente para saber que se tem de
preencher um posto de trabalho, não precisa ter medo da nova aplicação da lei”,
pondera.
Mas essa visão não é consenso. E os efeitos já podem ser sentidos nas contratações
de fim de ano. Os trabalhadores temporários poderiam ser contratados como jornada
intermitente, para cumprir expediente em dias e horários específicos, por exemplo.
Mas esse tipo de jornada é uma das contestadas pelos aplicadores da lei.
“Não tenho dúvida que empresas vão atrasar a contratação. Qual a segurança jurídica
que a gente tem?”, questiona Marco Tadeu Barbosa, presidente da Faciap. “Essa
postura da minoria está causando insegurança e um pé no freio de empresários que
poderiam já implantar as novidades”, argumenta Furlan, da CNI.
Empresas aguardam reforma trabalhista para contratações
07/11/2017 – Fonte: Diário do Grande ABC

Mudanças na CLT entram em vigor no sábado; para especialistas, geração de
empregos não deve aumentar
A reforma trabalhista sancionada em 13 de julho pelo presidente Michel Temer (PMDB)
começa a valer a partir de sábado. Ou seja, esta é a última semana em que a legislação
trabalhista será praticada nos moldes em que vem sendo aplicada desde 1943, quando
foi criada a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) – as mudanças alteram mais de
100 pontos dela.
Por este motivo, empresários estão segurando contratações, de olho em condições
mais flexíveis e dentro da formalidade, seja para vagas fixas ou temporárias para o
fim do ano.
“Tem muita gente esperando pela reforma, quando haverá a flexibilização das leis, a
exemplo do trabalho intermitente (conforme as necessidades do empregador, por
exemplo, apenas alguns dias no mês). Algumas empresas, inclusive, já captaram
currículos, mas estão em compasso de espera”, afirma Marcelo Dantas da Fonseca,
coordenador da Rede de Gestores de Recursos Humanos.
Na avaliação de Adriana Belotto, gerente de desenvolvimento humano e organizacional
da NVH Talentos Humanos, um dos pontos que ficarão mais claros é a responsabilidade
subsidiária do tomador do serviço. “Isso porque, com as alterações, devem aumentar

os números de contratos de trabalho intermitente e home office, que passarão a ser
regulamentados.”
A comerciante Sheila Mendes, de Santo André, se animou com a possibilidade de
admitir ajudante em sua loja de embalagens apenas três vezes por semana, já que
não tem recursos para pagar de segunda a sábado, e gostaria de registrar o
funcionário, a fim de lhe garantir os direitos. “A proposta da flexibilização parece boa,
mas tenho medo de contratar e a pessoa não render da mesma maneira que se
trabalhasse a semana inteira, e eu acabar tendo prejuízo, revela.
CONTRA - A flexibilização para admitir, na opinião de especialistas, não é sinônimo
de geração de postos de trabalho. “O que gera emprego é o reaquecimento da
economia”, diz Aguiar. “A CLT não foi rasgada, mas a reforma também não irá gerar
emprego.”
“Países como Grécia, Espanha, Portugal e México já mostraram que flexibilizar direitos
trabalhistas não cria postos, só aumenta o abismo social e a informalidade”, avalia
Márcio Amazonas, chefe da assessoria jurídica do MPT (Ministério Público do Trabalho).
“Esta flexibilização vem mascarada de modernização.”
DIREITO ADQUIRIDO - É importante ressaltar que, para aqueles que já estão
contratados em regime CLT, uma das únicas mudanças se dará no regime de férias,
que poderão ser concedidas em até três períodos, sendo um de no mínimo 15 dias e,
os demais, de no mínimo cinco.
“Para quem já está na CLT, a norma atual é a que vale, porque o trabalhador não pode
ter prejuízos”, explica Marcelo Mauad, professor titular de Direito do Trabalho da
Faculdade de Direito de São Bernardo.
“Se a empresa quiser mudar algo já acordado pode ingressar com ação na Justiça,
pois não é permitido tirar direitos já adquiridos pelo trabalhador”, completa Aguiar.
Por este motivo, caso haja descumprimento de algum acordo, não importa quando a
pessoa entrará com processo na Justiça. “Vale a legislação de quando a pessoa
trabalhou”, assegura Mauad.
Nos últimos dias, os sindicatos de metalúrgicos da região têm promovido verdadeira
corrida para aprovar acordos antes de a reforma vigorar. O principal pleito é para
incluir cláusula de salvaguarda, que garante a participação das entidades na
negociação salarial.
Com as mudanças, as empresas continuam seguindo o acordo coletivo, porém, não é
garantida a mediação do sindicato. Aguiar explica que a maior diferença irá ocorrer
com os profissionais que têm salário superior a R$ 11 mil. “Neste caso, os empresários
devem estar postergando a negociação para depois da reforma, quando eles poderão
acordar diretamente com o trabalhador”, destaca.
Sindicato ameaça greve se acordo não sair até 6ª
A campanha salarial dos 13 mil metalúrgicos de Santo André e Mauá continua. De
acordo com o secretário-geral do sindicato dos metalúrgicos que representa os dois
municípios, Sivaldo Pereira, o Espirro, haverá greve em empresas dos grupos que não
assinarem acordo até sexta-feira.
Segundo Espirro, os grupos 19-3 (Sindicel e Sicetel), grupo 3 (Sindipeças), grupo 2
(Sindimaq) e Fundição estão perto de selar acordo. Por outro lado, o Grupo 10, que
contempla empresas de ferramentaria, mecânica, oficinas de funilaria e afins, já não
negocia há quatro anos. Ao todo, estima-se que o grupo conte com cerca de 2.000
trabalhadores.

Amanhã, na sede da FEM-SP (Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos de São Paulo),
haverá nova rodada de negociações. Vale lembrar que a discussão entre a bancada
dos trabalhadores e dos empresários tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) de outubro, que será divulgado na sexta.
Outro ponto polêmico é a manutenção da convenção coletiva, que prevê cláusula de
salvaguarda, na qual o diálogo entre empresas e sindicato sobre qualquer alteração
nas leis trabalhistas deve ser mantido.
Mudanças na CLT alteram papel dos sindicatos; entenda
07/11/2017 – Fonte: Correio 24 Horas
Reforma trabalhista retira a obrigatoriedade da presença de sindicatos nas decisões
coletivas
Com a prevalência das negociações coletivas sobre o legislado, a reforma trabalhista,
que entra em vigor em menos de uma semana, vai exigir novas formas para fortalecer
sindicatos e outros órgãos de representação classista.
A alteração em pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) enfraquece a
representatividade das entidades ao tirar a obrigatoriedade da sua participação nas
homologações de contratos, demissões, na negociação de acordos e também torna
opcional o pagamento do imposto sindical que, em muitos casos, é a fonte de recursos
dessas entidades.
São mudanças que deixam dúvidas não só para o trabalhador, mas também para os
sindicatos. Na prática, antes das medidas serem efetivadas, o acordo só prevalecia
sobre a lei se fosse mais favorável ao empregado.
Caso a lei fosse mais vantajosa, ela ficaria acima da norma coletiva. “O movimento
sindical terá que fazer mudanças na sua organização de base, na estrutura e no modo
como conduz campanhas e negociações coletivas. Ele deve fortalecer sua capacidade
de ser um escudo protetor dos trabalhadores”, pontua o diretor técnico do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
Clemente Ganz Lúcio.
A partir de agora, os trabalhadores ficam menos dependentes dos sindicatos e mais
expostos à necessidade de uma organização coletiva dentro da própria empresa. Para
Lúcio, o movimento sindical deve repensar sua atuação para aumentar sua
representatividade.
“A visão a partir do coletivo dos trabalhadores, nas suas diversas formas, deve se
sobrepor ao conceito fragmentado de categoria – uma ideia que hoje divide os
trabalhadores”, diz. “Os sindicatos vão ter de repensar a comunicação, fundamentar
econômica e socialmente as suas reivindicações, conhecer o perfil da base, a estratégia
econômica das empresas e do setor. Os desafios se ampliam”, completa.
Sem os sindicatos, os trabalhadores poderão escolher três funcionários que os
representarão em empresas com, no mínimo, 200 funcionários na negociação com os
patrões. Esses representantes não precisam ser sindicalizados. “O fracasso nas
negociações poderá representar o aumento dos conflitos e o desgaste das relações, o
que diminui a capacidade de dar solução por meio do diálogo”, defende o diretor do
Dieese.
Com a reforma surgem ainda os acordos individualizados, em que empregados com
instrução de nível superior e salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite
máximo dos benefícios do INSS (R$ 5.531,31) podem negociar diretamente com o
patrão
um
acordo
específico
que
irá
prevalecer
sobre
o
coletivo.

Assim, o que for negociado não vai precisar ser incorporado ao contrato de trabalho
ou ser validado pela Justiça para vigorar.
Os representantes dos trabalhadores e das empresas poderão dispor livremente sobre
os prazos de vigência dos acordos e convenções, bem como sobre a manutenção ou
não dos direitos previstos quando expirados os períodos de vigência. “Os trabalhadores
saberão construir os caminhos para responder à fragilização da representação
coletiva”, acredita Lúcio.
Organização sindical
Para o presidente da Central Única dos Trabalhadores na Bahia (CUT-BA), Cedro Costa
e Silva, a não obrigatoriedade do imposto sindical não é o maior problema no
momento, até porque a contribuição se mantém indispensável para os filiados. “O
importante é barrar a reforma.
O imposto sindical nunca foi problema. Queremos uma contribuição que seja
negociada junto com os trabalhadores”, afirma, antes de completar: “Estamos
recolhendo em todo o país mais de 1,3 milhão de assinaturas para barrar essas
mudanças na CLT”, afirma.
Questionado sobre o papel dos sindicatos a partir do príximo dia 11, Cedro diz que a
tendência é a de que as entidades dialoguem mais com a base. “Os sindicatos não
estão parados. Fica muito difícil o trabalhador reivindicar alguma coisa do patrão com
medo de perder o seu emprego. Quem negocia acordo coletivo de trabalho é o
sindicato”.
O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil na Bahia (CTBBA), Aurino Pedreira, concorda: “Estamos na luta de resistência. Os sindicatos vão ter
que se organizar e permanecer cada vez mais próximo do chão de fábrica e no
ambiente de trabalho. Com certeza, a gente não vai sair de perto do trabalhador”.
De acordo com o secretário-geral da Força Sindical, João
mudanças serão discutidas nas negociações coletivas.
enfrentamento para garantir todos os direitos dos
aprimorar a nossa atuação e nos reinventar a partir
considera.

Carlos Gonçalves Juruna, as
“Estamos apostando neste
trabalhadores. Precisamos
dessas reações coletivas”,

Resistência à reforma dificulta acordos coletivos
O coordenador do Conselho de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias da
Bahia (Fieb), Homero Arandas, destaca a dificuldade que o setor está enfrentando com
as convenções e acordos coletivos que estão vencendo neste mês de novembro por
conta da resistência dos sindicatos à reforma trabalhista.
“Está sendo exigido das empresas que as medidas da reforma não sejam adotadas,
como por exemplo a terceirização da atividade fim e as mudanças no cálculo do banco
de horas. São ajustes que precisam ser feitos antes da lei começar a vigorar. As partes
precisam chegar a um acordo”, diz.
Ele pontua ainda que, com as mudanças na CLT, os sindicatos vão precisar se
reinventar. “A lei tem pontos polêmico sim, mas não tira direitos
dos trabalhadores. Tanto os sindicatos patronais como o dos trabalhadores terão que
prestar um bom serviço para estimular a sindicalização", afirma.
No ponto de vista do setor agropecuário, o ganho da reforma está na agilidade no
fechamento dos acordos, como ressalta o vice-presidente da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

“Vai evitar algumas situações, como a de sindicatos que as vezes não representavam
a verdadeira vontade do trabalhador e interferiam negativamente nas negociações.
Com a relação mais direta entre produtor e trabalhador fica mais rápido atender as
vontades dos dois lados. A defesa do emprego tem que estar fortalecida para que a
gente possa sair da situação difícil que o país passa”.
Segundo Kelsor Fernandes, represente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) na Comissão Nacional de Negociação
Coletiva, a participação do sindicato continua sendo necessária nas negociações. “O
sindicato vai ter que achar outros caminhos de custeio a partir de agora, mas ele
continua sendo um elo importante na negociação patrão-empregado, só que de uma
forma mais dinâmica e proativa”, acrescenta.
Temer contraria centrais e desiste de MP para contribuição a sindicatos
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente Michel Temer irá contrariar as centrais sindicais e não irá propor por meio
de medida provisória alternativas de custeio para as entidades trabalhistas, que
deixarão de receber o imposto sindical a partir da semana que vem.
A proposta que deve ser enviada até sexta-feira (10) ao Congresso Nacional não
incluirá a regulamentação da contribuição assistencial, defendida como uma forma de
amenizar o impacto no caixa sindical com a entrada em vigor da reforma trabalhista.
A ideia é que o peemedebista proponha a iniciativa posteriormente, em formato de
um projeto de lei, tornando grandes as chances de ser barrada pela Câmara dos
Deputados e, assim, deixando as entidades trabalhistas sem uma contrapartida para
a extinção do imposto sindical.
A decisão de retirar a contribuição assistencial da proposta de salvaguarda aos
trabalhadores foi tomada após pressão do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é contra a medida.
Com o risco da contrapartida ser derrotada, as centrais sindicais iniciaram movimento
para tentar incluir na proposta que será publicada na sexta-feira (10) pelo menos uma
regra de transição para o fim do imposto sindical.
O presidente da UGT (União-Geral dos Trabalhadores) Ricardo Patah, se reunirá nesta
terça-feira (7) com o líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB-RR),
para discutir a questão.
A ideia das entidades trabalhistas é adotar uma regra de transição em um período de
seis anos, com três anos de carência –ou seja, a cobrança continuaria até 2020. Nos
três anos seguintes, o tributo seria reduzido gradualmente.
DISPUTA
Na sexta-feira (10), um dia antes da reforma trabalhista entrar em vigor, o presidente
pretende publicar iniciativa com salvaguardas aos trabalhadores combinadas
previamente com o Senado Federal.

O Palácio do Planalto ainda não definiu, contudo, se enviará em formato de projeto de
lei em regime de urgência ou de medida provisória, que era a ideia inicial do
presidente.
A indefinição se deveu a pressão de Maia, que defende que seja um projeto de lei para
que a Câmara dos Deputados tenha participação no processo de discussão.
A insistência tem desagrado Jucá, que já havia anunciado publicamente que seria uma
medida provisória, com efeitos imediatos.
Para evitar um racha na base de sustentação, o presidente afirmou nesta segundafeira (6), em uma reunião no Palácio do Planalto, que pretende realizar uma reunião
nesta semana entre Maia e o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDBCE), para se chegar a um acordo.
Centrais sindicais rebatem presidente do TST e criticam reforma trabalhista
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente do TST, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho
Centrais sindicais divulgaram nota nesta segunda-feira (6) para rebater as declarações
do presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Ives Gandra da Silva
Martins Filho. Em entrevista à Folha, ele disse que é necessário reduzir direitos para
garantir empregos.
O presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas, afirmou que
todas as alterações promovidas pela reforma trabalhista beneficiam empresários e
prejudicam a classe trabalhadora.
Declarou, ainda, que a central iniciou uma coleta de assinaturas para apresentar um
projeto de lei de iniciativa popular para anular a reforma.
"Foi colocado pelo Ives Gandra Martins a denúncia que a CUT fazia: a reforma
trabalhista veio para precarizar direitos dos trabalhadores. Isso mostra que não
estávamos fazendo terrorismo", disse Freitas, que considera a reforma "um absurdo".
O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, afirmou por meio de nota
que as declarações do ministro "revelam um posicionamento arcaico, demonstram
falta sensibilidade social e não valorizam a importância dos representantes dos
trabalhadores no equilíbrio das relações entre empregados e empregadores".
Entre as várias alterações que promove, a reforma trabalhista acaba com a
obrigatoriedade do imposto sindical. O texto entra em vigor no próximo sábado (11).

Vanessa Grazziotin critica entrevista do presidente do TST sobre reforma
trabalhista
07/11/2017 – Fonte: Senado Notícias

Há muitos estudos que comprovam que os direitos dos trabalhadores não são
responsáveis pelo desemprego no Brasil. A afirmação foi feita pela senadora Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM) que criticou em Plenário nesta sexta-feira (6) entrevista do
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, ao jornal Folha de S. Paulo,
em que o ministro defendeu a reforma trabalhista.
A senadora disse não se conformar com o fato de o presidente do tribunal que tem o
papel de defender os trabalhadores, ser favorável a mudanças na legislação que
beneficiam apenas os patrões.
Vanessa Grazziotin afirmou ainda que, ao falar com o jornal, Ives Gandra reconheceu
não haver na reforma qualquer conquista para os trabalhadores. Além disso, o
presidente do TST declarou ser necessária a retirada de direitos trabalhistas para
possibilitar a geração de emprego.
— O mínimo que o senhor deveria fazer era renunciar o seu posto de presidente do
Tribunal Superior do Trabalho. Lhe conheço pessoalmente, ministro. Lhe respeito
muito. Lhe respeitava até esse momento, porque vossa excelência não respeitou o
povo brasileiro.
Centrais prometem protesto em SP no dia 10 contra reformas de Temer
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Ato em São Paulo contra as reformas da Previdência e trabalhista
Reunidas na noite desta segunda-feira (6), centrais sindicais decidiram convocar para
sexta-feira (10) um protesto contra a vigência da reforma trabalhista e a aprovação
da previdenciária.
A manifestação ocorre um dia antes de entrar em vigor as mudanças nas leis
trabalhistas, uma das principais vitórias do governo de Michel Temer.
Em São Paulo, está programada uma concentração na praça da Sé com destino à
avenida Paulista.
Metroviários também farão protesto nas estações, com a decisão de trabalhar sem
uniforme.

Servidores convocam ainda uma manifestação diante do Palácio dos Bandeirantes.
Mas esse protesto não contará com a adesão de todas as centrais.
Com a reforma trabalhista, sindicatos temem perdas bilionárias em sua arrecadação.
A mudança prevê que o imposto sindical, que equivale a um dia de trabalho e hoje é
descontado em folha, passará a ser voluntário.
O temor de sindicalistas é que parte expressiva dos trabalhadores deixe de contribuir,
colocando em risco uma arrecadação que em 2016 somou cerca de R$ 2,9 bilhões.
Temer vai contrariar as centrais sindicais e não irá propor por meio de medida
provisória alternativas de custeio para as entidades trabalhistas, que deixarão de
receber o imposto sindical a partir da semana que vem.
A proposta que deve ser enviada até sexta-feira (10) ao Congresso Nacional não
incluirá a regulamentação da contribuição assistencial, defendida como uma forma de
amenizar o impacto no caixa sindical com a entrada em vigor da reforma trabalhista.
A ideia é que o peemedebista proponha a iniciativa posteriormente, em formato de
um projeto de lei, tornando grandes as chances de ser barrada pela Câmara dos
Deputados e, assim, deixando as entidades trabalhistas sem uma contrapartida para
a extinção do imposto sindical.
A decisão de retirar a contribuição assistencial da proposta de salvaguarda aos
trabalhadores foi tomada após pressão do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é contra a medida.
Com o risco da contrapartida ser derrotada, as centrais sindicais iniciaram movimento
para tentar incluir na proposta que será publicada na sexta-feira (10) pelo menos uma
regra de transição para o fim do imposto sindical.
Artigo: Reforma boa é para os outros
07/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, em posse de ministros no
Planalto
A poucos dias do fim da CLT, surgiu um defensor sincero da reforma trabalhista. É o
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. Em entrevista à
Folha, ele disse o que governo e empresários se recusam a admitir: a mudança na lei
vai resultar na redução de direitos sociais.
"Nunca vou conseguir combater desemprego só aumentando direito", disse o ministro.
"Vou ter que admitir que, para garantia de emprego, tenho que reduzir um pouquinho,
flexibilizar um pouquinho os direitos sociais", acrescentou.
Nos últimos meses, o cidadão que tentou se informar sobre a reforma ouviu de Michel
Temer que o governo não seria "idiota" de restringir direitos.

"Não haverá nenhum direito a menos para o trabalhador", prometeu. A declaração de
Gandra sugere que o idiota da história foi quem acreditou na palavra do presidente.
Na entrevista à repórter Laís Alegretti, o chefe do TST também defendeu as novas
regras para indenizações por danos morais. Agora os valores serão calculados de
acordo com o salário do ofendido.
"Não é possível dar a uma pessoa que recebia um mínimo o mesmo tratamento [...]
que dou para quem recebe salário de R$ 50 mil. É como se o fulano tivesse ganhado
na loteria", comparou.
As declarações chocaram o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. "Confesso
que estou assustado", ele me disse, após ler a entrevista. "O ministro expôs uma
mentalidade de que o pobre deve continuar pobre. Ele defende um sistema de castas,
onde o sofrimento da pessoa é medido pelo que ela ganha."
No sistema brasileiro, Gandra pertence a uma casta superior: a elite do funcionalismo.
Além do salário de R$ 30 mil, ele recebe R$ 6,5 mil em auxílios e gratificações.
Em dezembro passado, seu contracheque chegou a R$ 85,7 mil, incluindo 13º, férias
e um extra de R$ 3.300 por "instrutoria interna". Definitivamente, o ministro não
precisa se preocupar com as consequências da reforma que apoia.
(Bernardo Mello Franco- jornalista da Folha).
GM: 850 funcionários voltam ao trabalho em São José
07/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Na segunda-feira, 6, a fábrica da General Motors em São José dos Campos (SP)
começou a recuperar seu ritmo. Cerca de 840 trabalhadores que estavam afastados
em regime de layoff, suspensão temporária dos contratos de trabalho, iniciaram uma
retomada em suas atividades.
A estimativa é de que 250 pessoas já voltaram às funções – o restante deve ser
reintegrado de forma gradativa nos próximos dias.
O layoff acontece desde junho, quando a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos firmaram acordo para suspender 980 contratos
temporariamente.
Destes, 130 trabalhadores já tiveram a volta antecipada. Na época a GM apontou que
tinha excedente de 1,6 mil funcionários em sua fábrica e, portanto, precisava recorrer
ao layoff. Durante o afastamento, os funcionários receberam o salário integralmente,
com parte paga pela companhia e o restante pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
Na planta de São José a GM produz a S10, a Trailblazer. O complexo industrial emprega
5 mil pessoas.

Petrobras prorroga acordo coletivo de trabalho até final de novembro
07/11/2017 – Fonte: G1
Em setembro, empresa já tinha anunciado uma 1ª prorrogação do acordo.
Petrobras diz que apresentará a sua proposta até o dia 10.
A Petrobras anunciou uma nova prorrogação do atual acordo coletivo de trabalho com
os sindicatos até o dia 30 de novembro, informou a estatal nesta segunda-feira (6).
Em setembro, empresa já tinha anunciado uma prorrogação do acordo até dia 10 de
novembro, véspera da data em que entra em vigor a nova lei trabalhista.
Apesar da nova prorrogação, a Petrobras disse que pretende apresentar a sua proposta
final até o dia 10 de novembro.
Questionada pelo G1 sobre as inovações da reforma trabalhista que a empresa
pretende implementar, a companhia disse que ainda "está avaliando possíveis
impactos da reforma trabalhista em suas práticas".
Confira a íntegra da nota da Petrobras:
"Na última sexta-feira, 03/11, a Petrobras se reuniu com representantes dos
Sindipetros Rio de Janeiro, Litoral Paulista, São José dos Campos,
Pará/Amazonas/Maranhão/Amapá e Alagoas/Sergipe e com a Federação Única dos
Petroleiros – FUP para dar continuidade às negociações. Em ambos os encontros, a
companhia reiterou que apresentará sua proposta final até o dia 10/11, considerando
o que vem sendo conversado com as entidades sindicais. O intuito das conversas foi
conciliar, na medida do possível, os pleitos dos sindicatos e a atual situação da
companhia, de forma a garantir um Acordo Coletivo sustentável.
Como a vigência do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017 se encerraria no dia 10
de novembro, data limite para apresentação da última proposta pela companhia, foi
necessário buscar uma alternativa para assegurar que a votação em assembleia pelos
empregados ocorresse com tranquilidade. Por meio dessa prorrogação, as cláusulas
econômicas e sociais passam a ter vigência até o dia 30/11. A expectativa da
companhia é que o acordo seja assinado antes dessa data."
Denúncias de assédio moral aumentam 50% no MPT de Campinas; saiba
como identificar e como agir
07/11/2017 – Fonte: G1

MPT de Campinas recebeu 279 denúncias de assédio moral entre janeiro e setembro
deste ano (Foto: Reprodução/TV Morena)
Ser exposto a situações constrangedoras e humilhantes no ambiente de trabalho,
cobrado além das obrigações do cargo ou até ser isolado pelo próprio chefe em relação
aos colegas são ações que se caracterizam como assédio moral. A definição é do
Ministério Público do Trabalho (MPT) de Campinas (SP), responsável por 599 cidades
do estado, que constatou aumento de 50,8% nas denúncias desse tipo de
comportamento abusivo entre 2016 e 2017.

Para a procuradora do MPT Danielle Masseran, é necessário que o episódio se repita
para ser considerado assédio moral.
“De uma maneira geral, [assédio moral] é a exposição dos trabalhadores a situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de
trabalho. O assédio acontece quando isso se repete reiteradamente no tempo”, explica
a procuradora do MPT Danielle Masseran.
Dados obtidos pelo G1 junto ao MPT apontam que neste ano, entre janeiro e setembro,
foram 279 denúncias, número 50,8% superior às 185 queixas registradas no mesmo
período do ano passado. Em todo o ano de 2016, foram registrados 262 casos.
De janeiro a setembro deste ano, casos cresceram 50% em relação ao mesmo período
de 2016
Para a procuradora, o aumento das queixas registradas se dá pelo maior acesso das
pessoas à informação .
"Isso é o que faz elas entenderem que podem ter os direitos lesados e, a partir daí,
fazer a denúncia", afirma.
As queixas podem ser registradas de maneira online, anônimas e sob sigilo pelo site
do MPT. Apesar disso, Danielle reforça que é importante a identificação da vítima, pois
uma averiguação completa de casos de assédio moral exige provas e testemunhas.
Por que chefes assediam?
Além de constranger e humilhar, o objetivo do assédio moral é, na maioria dos casos,
fazer com que a vítima se afaste das atividades profissionais.
"O assédio busca atingir a autoestima do trabalhador de forma que ele se sinta
incompetente, não se sinta pertencente a aquele grupo de trabalhadores e queira sair
da empresa, peça demissão, se afaste daquele ambiente", explica a procuradora do
MPT.
Segundo a procuradora, o chamado assédio descendente é o mais comum de se
identificar em um ambiente de trabalho. Ele é constatado se o funcionário perceber
que, com frequência, é vítima de cobranças ou brincadeiras abusivas por parte de um
superior hierárquico.
"Se ela [pessoa] é sempre a vítima das mesmas correções ou das mesmas situações
constrangedoras e humilhantes, e os demais funcionários não, a gente vai ver que, de
fato, trata-se de uma situação de assédio moral", explica Danielle.
Do subordinado para o chefe
Em menor número, o assédio ascendente, do subordinado para o chefe, também
ocorre, por exemplo, em um caso de promoção.
"Pode acontecer se um trabalhador da equipe é promovido a chefe, e os outros não
aceitam aquela promoção. Então, eles começam a fazer uma série de atitudes para
desautorizar aquele chefe, para colocá-lo em uma situação de humilhação",
exemplifica a procuradora.
Da empresa contra os empregados
Para ela, entretanto, o mais grave é o assédio moral organizacional, que se caracteriza
quando uma empresa, por exemplo, impõe metas abusivas visando a produtividade e
o lucro.
"Isso a gente vê bastante, infelizmente, em empresas ligadas ao telemarketing, onde
as pessoas têm que cumprir metas absurdas. Elas vão ficando com a autoestima

minada, porque nunca conseguem bater aquela meta. É uma organização de trabalho
perversa", opina Danielle.

MPT de Campinas concentra denúncias de 599 cidades do estado de São Paulo (Foto:
Fernando Pacífico / G1 )
Denunciar dentro da empresa
Antes de chegar ao Ministério Público, um caso de assédio moral pode ser resolvido
internamente na empresa. A procuradora explica que o MPT realiza ações de
conscientização, e que cobra para que dentro das companhias haja um canal de
denúncias para apuração de eventos semelhantes, para que, assim, o funcionário não
sinta medo em expor o caso.
"Se a empresa não tiver um canal disponível para isso, a denúncia é para o Ministério
Público do Trabalho. A gente vai abrir investigação, verificar se, de fato, é caso de
assédio e, sendo o caso, nós vamos propor as medidas que sejam importantes para
combater essa prática", explica a procuradora.
Não é crime, mas...
Diferentemente do assédio sexual - que no estado de SP registra uma denúncia a cada
cinco dias, o assédio moral não é considerado um crime penal.
Se constatado o abuso, as medidas citadas pela procuradora, que variam de acordo
com cada caso, serão contra a empresa, e não contra o assediador. O MPT oferece
treinamentos com chefia e trabalhadores, distribui cartilhas para os funcionários sobre
o que é o assédio e explica como eles podem recorrer nestes casos, por exemplo.
"A empresa elegeu aquela pessoa para ser chefe, então ela responde pelos atos
daquele funcionário. O Ministério Público vai cobrar da empresa medidas para que ela
combata práticas de assédio dentro do meio ambiente laboral para que ele seja bom
para todos os funcionários", completa Danielle.
Estado quer melhorar competitividade nas importações
07/11/2017 – Fonte: Bem Paraná
O Governo do Paraná poderá rever as alíquotas para a importação de produtos
praticadas no Estado, caso fique constatada a existência de desvantagens fiscais em
relação a outras unidades da federação.
O objetivo é garantir competitividade ao Estado. A iniciativa foi discutida nesta
segunda-feira (6) pelo governador Beto Richa e lideranças de Maringá (Noroeste),
durante reunião no Palácio Iguaçu.
No encontro, o prefeito Ulisses Maia, vereadores e representantes de diversos
segmentos apresentaram estudo mostrando que algumas diferenças fiscais em relação
a outros estados afetam o envio de mercadorias pelo Porto Seco do Norte do Paraná.
“Nos comprometemos a analisar o assunto e, se realmente houver desvantagem
competitiva, vamos corrigir o mais breve possível”, disse Richa.

Os portos secos funcionam como centros de armazenagem de carga em regime de
importação até o seu efetivo desembaraço. Para utilizá-los, as empresas pagam uma
tarifa de utilização dos serviços aduaneiros. Além de Maringá, há outros três
localizados em Curitiba, Cascavel e Foz do Iguaçu.
TRIBUTAÇÃO
Com a proposta apresentada ao governador Beto Richa, as lideranças pretendem obter
diferença tributária para empresas, fomentar o comércio exterior regional, gerar
riquezas e renda e incrementar o valor recebido do Fundo de Participação dos
Municípios e da cota-parte do ICMS.
“É muito importante essa abertura que o governador está nos dando, o que demonstra
respeito pela nossa cidade”, disse Ulisses Maia.
De acordo com secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo, o governo tem uma
política de manter a competitividade de importações e produção no Estado. “Vamos
estudar esse caso de forma pontual”, relatou.
Para o deputado estadual Dr. Batista, o canal aberto entre as lideranças do município
e o Governo do Estado é benéfica para a economia. "Com isso, vamos melhorar a
renda e gerar mais empregos para o Estado”, afirmou.
Paraná quer ampliar comércio e negócios com o Peru
07/11/2017 – Fonte: Agência de Notícias Governo do Paraná
Em reunião no Palácio Iguaçu nesta segunda-feira, a vice-governadora Cida
Borghetti apresentou ao embaixador do Peru, Vicente Rojas Escalante, o
programa Paraná Competitivo de incentivos e atração de novos investimentos
e destacou a força do agronegócio paranaense.
A ampliação das relações comerciais do Paraná com o Peru foi um dos temas da
audiência desta segunda-feira (6) entre a vice-governadora Cida Borghetti e o
embaixador peruano Vicente Rojas Escalante, no Palácio Iguaçu.
A vice-governadora apresentou ao embaixador o programa Paraná Competitivo de
incentivos e atração de novos investimentos e destacou a força do agronegócio
paranaense.
“Boa parte do PIB do Paraná é movimentado pelo agronegócio, das dez cooperativas
mais importantes do Brasil seis estão aqui no Paraná. E o Paraná Competitivo é um
eficiente mecanismo para atrair novos empreendimentos”, frisou.
Cida Borghetti afirmou que o momento é propício para estreitar as relações com a
troca de experiências e inclusive com a assinatura de termos de cooperação. “O Paraná
e o Peru estão finalizando as tratativas para firmarmos um compromisso oficial na
área cultural”.
Segundo o embaixador Vicente Escalante, a intenção é trazer mais empresários e
gestores públicos para conhecer o potencial do Paraná. “O Paraná é muito importante
para o Peru e por isso queremos estreitar ainda mais as relações”, disse.
A visita também contou com a presença do cônsul-geral do Peru em São Paulo, Jorge
Arturo Jarama Alván; e do diretor-geral do Escritório Comercial do Peru no Brasil,
Antonio Castillo.
Castillo disse que o Paraná deve servir de teste para as exportações de produtos
peruanos. “O Paraná é um mercado exigente e sabemos que quando se vende bem

aqui, venderá em todo o Brasil”, explicou o diretor, usando como exemplo a
exportação peruana de truta.
SEMANA CULTURAL - O Paraná está sediando desde sexta-feira (03), a Peru Week Semana Cultural do Peru em Curitiba. O evento, organizado pelo Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR e o Consulado Geral do Peru de São Paulo conta com workshop de
gastronomia, exposição e mostra cinematográfica e palestras que contam a história e
cultura sobre o Peru. A programação vai até esta quinta-feira (09), em diversos
espaços culturais de Curitiba.
Também participaram da audiência os secretários estaduais da Cultura, João Luiz
Fiani; e da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira Manoel; o cônsul honorário do Peru
em Curitiba, Luiz Henrique Sossella Costa Lima; e o diretor da Divisão de Relações
Internacionais da Fecomércio, Rui Lemes.
Salário no Paraná é o que mais cresce no Sul e no Sudeste
07/11/2017 – Fonte: Agência de Notícias Governo do Paraná
Em seis anos, o valor médio aumentou 72,8%. Em termos reais, o crescimento
foi de 15,4% no período. O levantamento é do Ipardes, com base na RAIS, do
Ministério do Trabalho. A indústria, a agropecuária e os serviços foram os
setores que mais reajustaram salários no Estado
O salário médio no Paraná aumentou 72,8% em seis anos. O valor, que era de R$
1.586,16 em dezembro de 2010, passou para R$ 2.741,51 em dezembro do ano
passado. Foi a maior variação entre os estados do Sul e do Sudeste, à frente de Santa
Catarina (72,3%) e Rio Grande do Sul (69,8%). Em termos reais, já descontada a
inflação no período medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o
salário do Paraná cresceu 15,4%.
Os dados são de um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico Social (Ipardes) com base nos números da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), divulgada pelo Ministério do Trabalho.
A pesquisa refere-se ao mercado formal de trabalho e abrange tanto os salários pagos
pela iniciativa privada quanto pela administração pública.
O levantamento mostra que a remuneração no Paraná cresceu acima da média
brasileira. No País, o salário médio teve avanço de 63,8%, de R$ 1.742,62 para R$
2.852 – reajuste real de 9,3%.
SETORES - De acordo com Júlio Suzuki Junior, diretor-presidente do Ipardes, a
indústria, a agropecuária e os serviços foram os setores que mais reajustaram salários
no Estado no período.
Entre 2010 e 2016, o maior crescimento foi na indústria têxtil, do vestuário e artefatos
de tecidos, com variação salarial de 88,7%, de R$ 890,58 para R$ 1.680,33. Em
segundo lugar ficou a indústria química de produtos farmacêuticos e veterinários, com
reajuste de 87%, de R$ 1.731,40 para R$ 3.238,02. Na agropecuária, houve aumento
de 82,1% - a terceira maior variação, de R$ 994,16 para R$ 1.810,39.
MESMO NA CRISE - De acordo com Suzuki Júnior, a remuneração cresceu no Paraná
mesmo com a crise econômica, que aumentou o desemprego em todo País. “O ápice
da crise brasileira foi em 2016, mas mesmo assim houve crescimento real nos salários
pagos no mercado formal de trabalho em relação a 2010.

No caso do Paraná, o setor industrial, por exemplo, que tradicionalmente paga salários
maiores – foi beneficiado pela chegada de novas empresas, com incentivos do
programa Paraná Competitivo”, diz.
ENSINO E CRÉDITO - Alguns setores também ajudaram a puxar a média salarial
para cima, porque tanto aumentaram a remuneração quanto o estoque de empregos.
É o caso das instituições de ensino e das empresas de crédito, seguros e capitalização.
O salário pago no setor de ensino cresceu 75,8% entre 2010 e 2016, para R$ 4.655,35.
As instituições de crédito, por sua vez, reajustaram em 51,1% a remuneração, para
R$ 5.511,18.
O estoque de trabalhadores formais no ensino aumentou 23,9%, de 101,7 mil, em
2010, para 126,03 mil em 2016.
As empresas de crédito e capitalização tinham 54,4 mil funcionários formais em 2016,
15% mais do que em 2010 (47,3 mil).
ESTOQUE - O Paraná tinha 3,01 milhões de trabalhadores com carteira assinada em
2016, 8,23% mais do que em 2010 (2,78 milhões de empregados).
Entre 2010 e 2016, o setor que mais ampliou o estoque de empregados foi o comércio
atacadista, segmento que vem recebendo investimentos de novas empresas nos
últimos anos no Estado. Em 2016 havia 121,5 mil pessoas trabalhando no comércio
atacadista no Paraná, 29,1% mais do que em 2010.
Indústria mineira registra retomada do crescimento lenta e gradual
07/11/2017 – Fonte: EM.com

Fabricação de embalagens reflete recuperação da indústria de julho a setembro e
expectativa é de que não haverá novas quedas bruscas de desempenho da atividade
(foto: Euler Júnior/EM/D.A Press - 29/6/17)
De forma gradual, a indústria mineira se recupera de uma das maiores crises da
economia brasileira pelas quais já passou. A análise é da equipe técnica da Federação
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), que apresentou ontem os indicadores de
desempenho das fábricas de Minas relativos ao terceiro trimestre de 2017.
O aumento médio de 2,8% no faturamento real das empresas e o crescimento de
0,7% do emprego registrados no fim de setembro são motivo de comemoração para
o setor. No entanto, no acumulado desde janeiro, houve queda na população ativa do
estado, com recuo de 5,5% na taxa de emprego. Na retomada, se destacaram os
segmentos automotivo e de exploração mineral.
“Houve pequeno crescimento no faturamento real, mas, dada a situação econômica
do país, é um crescimento significativo”, explica Lincoln Gonçalves Fernandes,
presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Fiemg. A expansão da
receita nos últimos três meses é considerada uma prova de que a economia está
estabilizada e não deve voltar a sofrer quedas bruscas.

Segundo Lincoln Gonçalves, os pedidos para os estoques de Natal começaram fracos,
mas, em outubro, houve crescimento da demanda, que deve aparecer no balanço final
de 2017.
“Os setores de brinquedos e vestuário normalmente já são fortes a partir de setembro,
com aumento de pedidos e expectativas de grandes vendas. Isso não ocorreu. A
expectativa, mesmo assim, é de que o Natal seja melhor do que o do ano passado”,
afirma.
Quanto ao nível do emprego, o crescimento de 0,7% entre agosto e setembro foi
apontado como animador, uma vez que encerrou um ciclo de quedas. Foi o primeiro
resultado positivo desde janeiro de 2016. No entanto, frente ao mesmo mês do ano
passado, o indicador caiu 4,3% e no acumulado do ano a situação continua
preocupante, com queda de 5,2%.
“Ainda está difícil empregar no Brasil. Mas a curva do emprego indica que está subindo
para 2018. Com os dados positivos, a tendência é a retomada das contratações de
forma gradual, mas constante”, explica Guilherme Veloso Leão, superintendente de
Ambiente de Negócios da Fiemg.

A indústria extrativa mineral e o setor automotivo registraram dados positivos no
terceiro trimestre e dão sinais de melhorias para a economia mineira. “O automotivo
foi o que mais sofreu nos últimos anos.
Teve quedas bruscas e fez muitas demissões. No primeiro semestre do ano, registrou
aumento nas exportações e nos últimos três meses houve aquecimento do mercado
interno. Já o setor do minério depende muito do preço internacional e a volta de
demanda externa faz com que ele se valorize”, avalia Lincoln Gonçalves.
Investimentos
A equipe da Fiemg estima que os investimentos devem continuar retraídos ao longo
de 2018, crescendo gradualmente de acordo com a recuperação econômica do país.
Segundo Lincoln, a queda na taxa de juros, o sucesso de concessões ao setor privado
e os programas de refinanciamento de dívidas do governo federal indicam que o país
deverá se recuperar cada vez mais solidamente.
“O refinanciamento de dívidas permite que as empresas sobrevivam. É preciso deixar
qualquer aspecto ideológico de lado e perceber que isso é positivo para o país. Elas
passam a ter como pagar suas dívidas.
Temos muitas empresas boas que estavam com a corda no pescoço e não poderiam
ser descartadas”, afirma Lincoln Gonçalves.
Segundo ele, a recuperação das empresas vai garantir que o Poder Público volte a
arrecadar mais nos próximos anos, permitindo a retomada de investimentos públicos.

Artigo: A indústria poderia contribuir mais
07/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Apenas crédito barato não garante expansão da indústria, apesar da
importância desse insumo

Muito já se falou de “custo Brasil”, de que produzir aqui hoje é caro, e da piora que
tivemos nos diversos rankings de competitividade. Certamente o setor que mais sofre
com isso é a indústria de transformação, cuja participação no PIB caiu de 16,6% em
2006 para 11,7% em 2016, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria
(CNI).
O ex-presidente da Volkswagen do Brasil David Powels, quando retornou ao país, em
2015, ficou surpreso com o quanto o Brasil ficou mais caro que outros países em
relação à sua primeira passagem por aqui, entre 2002 e 2007. Recentemente, Roberto
Azevêdo, diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), afirmou que, de
maneira geral, o produto industrializado brasileiro é pouco competitivo no exterior.
Outro estudo apontou que, entre 2010 e 2016, a produção industrial no Brasil caiu em
torno de 20%, enquanto no restante do mundo cresceu 20%, o que comprova que os
problemas da indústria são internos e não de responsabilidade da conjuntura
internacional.
E essa queda da indústria, além de impactar na qualidade dos empregos, no nível
médio dos salários, nos investimentos em tecnologia e inovação e na produtividade da
economia, afeta a arrecadação tributária. Segundo o economista José Roberto Afonso,
a queda da receita da União não se deve apenas à recessão, mas também às mudanças
estruturais que estão reduzindo a importância da indústria e aumentando a
participação do setor de serviços na economia.
De 2011 a 2016, a arrecadação com a indústria de transformação, que tem tributação
mais elevada, encolheu 22% em termos reais, enquanto a receita do comércio cresceu
9,5%; a do setor financeiro, 1,7%; e a dos “outros serviços” aumentou 24,1%. O
problema é que os ganhos no setor terciário não foram suficientes para compensar as
perdas na indústria.
A ampla disponibilização de crédito neste período, especialmente pelo BNDES, e
inclusive a taxas subsidiadas, permite concluir que apenas crédito barato não garante
expansão da indústria, apesar da importância desse insumo. E aqui cabe um
parênteses sobre o spread bancário.
Levantamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra que, no Brasil, praticase uma das mais altas taxas de intermediação do planeta, em torno de 31 pontos
porcentuais, contra 16 no Paraguai, 13 no Peru, 7 na Colômbia, 4 na Argentina, 3 no
México e 2 no Chile. Um amplo empecilho à construção de ofertas de crédito
competitivas no país.
Azevêdo, da OMC, ressalta que o aumento da competitividade da economia brasileira
envolve questões abrangentes como política fiscal, monetária, trabalhista e social. São
as reformas, que passaram a ser assunto dos noticiários; algumas já andaram e

outras, como a da Previdência e a tributária, precisam andar. Macroeconômicas e
microeconômicas.
É importante aproveitar a atual janela de vontade política, apesar dos contratempos
políticos, para enfrentar corporações e privilégios, melhorar o ambiente de negócios,
abrir a economia, melhorar a qualidade da educação (sem precisar gastar mais para
isso) e estimular o investimento. Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia de
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, lembra oportunamente que, para viabilizar
incremento importante no investimento privado, é necessário viabilizar o aumento da
hoje deprimida margem de lucro das empresas, especialmente na indústria
manufatureira, uma vez que mais de dois terços dos investimentos no setor não
financeiro são financiados por recursos próprios.
Para que a indústria possa voltar a dar importante contribuição ao crescimento do
país, é imprescindível recuperarmos a competitividade da economia, reduzindo o custo
Brasil, e a estabilidade política para que quem se disponha a investir enxergue
possibilidade de retorno e segurança jurídica.
(Carlos Rodolfo Schneider, empresário, é coordenador do Movimento Brasil
Eficiente).
China investe R$ 35 bi no país e consultores preveem mais aportes
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os investimentos chineses no Brasil, de janeiro a outubro deste ano, movimentaram
ao menos US$ 10,84 bilhões (R$ 35,3 bilhões na cotação atual), aponta a consultoria
Dealogic.
As aquisições feitas por empresas chinesas saltaram de 6, no ano passado, para 17 —
e vão crescer ainda mais, estimam analistas que assessoram a entrada das empresas.
A percepção entre eles é que o país viverá uma segunda onda de aportes chineses a
partir de 2018, com a chegada de novas companhias de grande porte e uma maior
diversificação.
Ao menos dez grandes empresas já estão em estágios avançados para entrar no país,
em áreas como energias renováveis, ferrovias, portos, mineração e papel e celulose,
segundo Daniel Lau, sócio-diretor da KPMG.
"Muitas empresas começaram a analisar o mercado há cinco anos e foram
amadurecendo sua visão. Hoje, as perguntas que nos fazem não são mais básicas, já
conhecem os entraves regulatórios, as diferenças fiscais dos Estados, os atrativos de
cada região."
No caso de ferrovias e portos, a entrada dessas companhias já deverá ocorrer no
primeiro semestre, com a realização de leilões do PPI (Programa de Parcerias de
Investimentos) —no caso do Ferrogrão, um consórcio formado por empresas chinesas
já teria se organizado.
Operações de menor porte, em setores como saúde, logística, agronegócio e
telecomunicações também vão se acelerar, diz Eduardo Centola, sócio do banco Modal.
"Essa segunda leva vai se intensificar a partir de 2018. A primeira, que teve muito
apoio do governo chinês, mostrou que o mercado brasileiro é seguro e abriu caminho
para outras virem."
A incerteza em torno das eleições de 2018 não afetará o processo, avalia Centola. "Na
visão deles, dentro de 20 anos, isso não vai fazer diferença."

O perfil dos investimentos, porém, tem mudado, e os empresários se tornaram mais
criteriosos na hora das compras, segundo Lau.
"Não há mais tanto interesse por ativos baratos. Nove em cada vez interessados
buscam empresas de grande porte com geração de caixa positiva, mesmo que tenham
que pagar mais por isso."
DIVERSIFICAÇÃO
Há uma maior diversificação dos aportes, o que reduziu o tíquete médio das aquisições,
já não tão focadas apenas em infraestrutura.
Parte das operações, no entanto, não teve o seu valor aberto, o que dificulta a
comparação anual.
Aos aportes em aquisições somam-se ainda os investimentos em projetos novos, que
têm crescido tanto por parte de companhias entrantes como daquelas já estabelecidas,
afirma Centola.
É o caso, por exemplo, da China Three Gorges, que após dois anos de compras, se
tornou a segunda maior geradora privada de energia do Brasil no ano passado.
"Outras aquisições não são o foco no momento. A prioridade serão novos projetos e a
modernização do que já adquirimos", diz Li Yinsheng, presidente no Brasil do grupo,
que planeja investir ao menos R$ 2 bilhões nos próximos dez anos em melhorias de
eficiência nas usinas compradas.
A empresa também avalia projetos de geração solar, mas os investimentos
dependerão de oportunidades, diz.
A BYD, do setor automotivo e de energia renovável, também planeja acelerar seus
aportes. Neste ano, foram R$ 250 milhões alocados na expansão de uma fábrica e na
construção de outra.
"Em 2018, vamos construir mais uma planta, de baterias para veículos elétricos", diz
o diretor Adalberto Maluf.
Em um prazo um pouco maior, devem entrar novos grupos em projetos de usinas
solares, eólicas e a biomassa.
Até agora, não há expectativa de que participem dos leilões de geração previstos para
o início de 2018, diz Lau.

Pedidos de recuperação judicial sobem 7,9% em outubro ante setembro, diz
Serasa
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O volume de pedidos de recuperação judicial registrou queda de 9,9% em outubro na
comparação com o mesmo mês de 2016 no País, porém, subiu 7,9% em relação a
setembro deste ano.
É o que retrata o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, que mostra
que as micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação
judicial em outubro; foram 73 pedidos. Em seguida, aparecem as médias (19) e
grandes empresas (17).
De janeiro a outubro, foram 1.196 solicitações de recuperação judicial, o que
representa recuo de 25,3% no confronto com o mesmo período do ano passado
(1.600). No período em análise, foram 705 pedidos feitos por micro e pequenas
empresas; 311 por médias; e 180 por grandes empresas.
Com relação a falências, o indicador mostra que houve aumento de 5,4% nos
requerimentos em outubro na comparação com o mesmo mês de 2016. Contudo, no
confronto com setembro de 2017, houve retração de 12,4%, com as micro e pequenas
empresas na liderança (81) no volume de requerimentos, seguidas pelas médias (50)
e pelas grandes (25). No ano até outubro, foram 1.485 pedidos de falência, uma
queda de 4,4% em relação ao igual período em 2016.
Segundo os economistas da Serasa, a retomada do crescimento da atividade
econômica e a redução na taxa de juros e na inflação estão permitindo uma diminuição

dos pedidos de recuperação judicial neste ano, após o recorde histórico verificado em
2016.
JBS adere ao Refis com dívida de aproximadamente R$4,2 bi
07/11/2017 – Fonte: Reuters
A JBS aderiu ao programa de refinanciamento de débitos tributários da União, o
chamado Refis, para regularizar débitos com valor nominal de aproximadamente 4,2
bilhões de reais, gerando uma economia total de 1,1 bilhão de reais, informou a
processadora de carnes em fato relevante nesta terça-feira.
Os valores são referentes a dívidas de INSS, PIS, Cofins, Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), inscritas ou não na dívida ativa da
União.
Conforme a JBS, o impacto negativo do refinanciamento das dívidas no lucro líquido
do terceiro trimestre será de aproximadamente 2,3 bilhões de reais.
A empresa ainda informou que pagará 20 por cento do valor bruto dos débitos em
parcelas mensais até dezembro, totalizando 1 bilhão de reais.
Já os valores devidos à Receita Federal serão quitados à vista com a utilização de
créditos tributários, somando 1,6 bilhão de reais, e os débitos de competência da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional serão quitados em 145 parcelas mensais
sucessivas a partir de janeiro do próximo ano, totalizando 1,5 bilhão de reais.
Temer admite que reforma previdenciária pode ser derrotada
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O presidente Michel Temer admitiu nesta segunda-feira (6) que a reforma
previdenciária pode não ser votada, mas defendeu que isso não inviabilizará o governo
federal.
Na abertura de reunião com líderes da Câmara dos Deputados, ele disse que
continuará a defender a aprovação da iniciativa, mesmo que a população, a imprensa
e o Congresso Nacional sejam contra ela.
"Eu vejo muitas vezes que muitos pretendem derrotá-la, supondo que derrotando-a
estão derrotando o governo. E isso não é verdade. Derrotam o Brasil", disse. "Não é
uma derrota eventual ou a não votação que inviabiliza o governo, porque o governo
já se fez, já foi feito e continuará a ser feito", acrescentou.
Para ele, a recusa à proposta não representa uma derrota ao governo federal ou
demonstra que a gestão peemedebista não deu certo, porque, na opinião dele, ela
"não falhou em um momento sequer".
"Tenho visto na imprensa que ou o Temer aprova a reforma previdenciária ou o
governo não deu certo. É um governo que deu certo até hoje, que não falhou em um
momento sequer. Ela reclama da Previdência, mas ela não é pessoal e não é minha,
mas é do governo e é compartilhado", afirmou.
Segundo ele, o importante é que seja feito algum avanço na área, ainda que o texto
aprovado não seja o conjunto de medidas proposto inicialmente pela equipe
econômica.

"Continuarei me empenhando nela, vou trabalhar muito por ela, embora a gente não
consiga fazer todo o conjunto que a reforma propõe, quem sabe conseguimos fazer
um avanço", afirmou.
Para ele, a reforma previdenciária é uma espécie de "fecho" das mudanças promovidas
pela gestão peemedebista em áreas como educação e trabalho.
"Se em um dado momento a sociedade não quiser a reforma previdenciária, a mídia
não quiser a reforma previdenciária e o Poder Legislativo ecoe a voz da sociedade e
também não queira aprová-la, paciência, porque continuarei a trabalhar por ela",
afirmou.
No discurso, o presidente disse ainda que, caso o ex-procurador-geral da República
Rodrigo Janot não tivesse o denunciado duas vezes, as mudanças nas aposentadorias
já teriam sido aprovadas pela Câmara dos Deputados.
Segundo ele, o objetivo da "trama para derrubar o presidente" era impedir que ele
indicasse a atual procuradora-geral, Raquel Dodge, para o posto de substituta dele.
"Como está robustamente demonstrado, era uma trama que tinha o objetivo menor e
mesquinho de impedir que o presidente pudesse nomear o sucessor daquele que
ocupava a Procuradoria-Geral da República", disse.
O presidente também ressaltou que, mesmo após as duas denúncias, o seu governo
não ficará paralisado e que ele dará prosseguimento às reformas previdenciária e
tributária.
"Nós precisamos descomprimir o país e não podemos ter essa permanente angústia,
sem embargo das dificuldades e infâmias contra o governo", disse.
Temer tenta transferir ao Congresso culpa por fracasso da Previdência
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ciente de que o governo não tem apoio suficiente para aprovar uma reforma da
Previdência, o presidente Michel Temer tentou transferir ao Congresso o ônus de um
eventual fracasso da proposta, principal pilar de sua agenda de ajuste fiscal.
Nesta segunda-feira (6), ao falar na abertura de reunião com líderes da Câmara,
Temer admitiu publicamente que a reforma pode não ser votada, mas disse que isso
não inviabiliza o governo.
"Não é uma derrota eventual ou a não votação que inviabiliza o governo, porque o
governo já se fez, já foi feito e continuará a ser feito."
Em conversas com aliados no fim de semana, o presidente constatou que o debate
sobre as novas regras de aposentadoria chegou a uma encruzilhada: a pouco mais de
um mês do fim do ano legislativo, o Planalto não conseguiu angariar os 308 votos
necessários na Câmara para aprovar a medida e considera que o assunto ficará
interditado com as pressões eleitorais de 2018.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o líder do PMDB na Câmara, Baleia
Rossi (SP), também afirmaram que os deputados estão contra a iniciativa e que o
governo não tem os votos necessários para a aprovação da reforma na Casa.
Nesta segunda, Temer foi assertivo ao dizer quer a responsabilidade pela reforma deve
ser compartilhada com o Congresso. Ele jogou para os deputados o peso de uma
possível derrota. "[Se] o Parlamento, que ecoa as vozes da sociedade, também não
quiser aprová-la, paciência."

O presidente disse que continuará a defender a aprovação da iniciativa, mesmo que a
população, a imprensa e o Congresso sejam contrários.
Segundo Temer, o importante é que seja feito algum avanço na área, ainda que o
texto aprovado não seja o conjunto de medidas proposto inicialmente pela equipe
econômica. "Vou trabalhar muito por ela. Embora a gente não consiga fazer todo o
conjunto que a reforma propõe, quem sabe consigamos fazer um avanço."
Na interpretação de auxiliares, o discurso é um movimento para evitar que o revés da
principal bandeira de seu governo contamine o que considera o restante do seu legado,
em especial a estabilização da economia.
Caso a Previdência não avance, argumentam esses assessores, o presidente quer
deixar claro que essa foi uma opção exclusiva do Congresso.
Faz parte da estratégia o esforço público de articulação para retomar o debate sobre
a reforma e preservar o compromisso estabelecido com o mercado desde sua posse.
O presidente até pediu aos líderes da base que consultassem suas bancadas para
medir o apoio a uma versão mais enxuta da proposta, mesmo sabendo que boa parte
de sua coalizão não comprará a ideia.
O governo, assim, transmite a imagem de que fará uma tentativa final, mas não dará
murro em ponta de faca, nas palavras de um aliado.
Apesar das avaliações pessimistas da ala política, a equipe econômica continuará
empenhada em ecoar um cenário dramático para convencer o Congresso da
importância da reforma.
O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) disse aos deputados nesta segunda que, caso
a medida não avance, pode ser necessário um aumento de impostos na ordem de
10%.
Após reunião com líderes na Câmara, Rodrigo Maia afirmou que não há votos
necessários para a aprovação da Previdência e que o governo precisa entender o
desgaste dos deputados que votaram contra as denúncias apresentadas contra ele.
"O desgaste dos deputados que votaram com o presidente Temer é muito grande, os
deputados estão machucados."
Paulo Paim afirma que governo age reconhecendo não existir deficit na
Previdência
07/11/2017 – Fonte: Senado Notícias

O senador Paulo Paim (PT-RS), voltou a discursar sobre a CPI da Previdência, nesta
segunda-feira (6). Ele afirmou que não há deficit que justifique a reforma
previdenciária proposta pelo governo federal. Paim censurou o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, que declarou que os números apresentados na CPI não refletem a
realidade.

Paim também criticou Medida Provisória editada pelo governo que dispensa
empreendedores da área rural da arrecadação de juros, multas e correção monetária.
Ele declarou que, com essa medida, o próprio governo reafirma que não há deficit na
Previdência.
— Porque, se tivesse deficit, primeiro ele não aumentaria a DRU de 20% para 30%.
Como ele sabe que há um superavit, ele tomou a liberdade de tirar mais 10% da
seguridade, onde está a Previdência.
Atividade do comércio cresce 0,8% em outubro, revela Serasa
07/11/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro
O índice da Serasa Experian que mede a atividade do comércio brasileiro registrou
crescimento de 0,8% em outubro na comparação com setembro, na série com ajuste
sazonal. Em relação ao décimo mês de 2016, o incremento foi de 6,5%. No ano até
outubro, a alta acumulada é de 0,3%.
A comemoração ao Dia das Crianças no período foi um dos fatores que deram impulso
para o movimento varejista, conforme os economistas da Serasa Experian. Além disso,
os especialistas citam o avanço do crédito, a queda da inflação e a recuperação da
renda real e do emprego que ajudaram a impulsionar a atividade varejista no mês
passado.
O crescimento da atividade varejista em outubro foi impulsionado pelo avanço de 6,4%
do segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática (4,1%). Já as demais
categorias do comércio apresentaram declínio: supermercados, hipermercados,
alimentos e bebidas (-2,3%), combustíveis e lubrificantes (-4,2%), veículos, motos e
peças (-1,9%), tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-0,8%), material de
construção (-1,8%).
No acumulado de 2017, somente as vendas de supermercados, hipermercados,
alimentos e bebidas registraram incremento (0,4%). O setor de material de construção
foi o que mostrou a maior retração, de 14,8%, nessa base de comparação.
Na sequência, aparecem os segmentos de móveis, eletroeletrônicos e informática, com
declínio de 10,3%, e o de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com baixa de
11,7%. Ainda houve queda no movimento dos consumidores no comércio de
combustíveis e lubrificantes, de 9,2%, e de veículos, motos e peças, que cedeu 8,6%
de janeiro a outubro deste ano.
Ilan indica que projeção para IPCA em 12 meses subirá e se estabilizará em
2018
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou em evento em Vitória, no
Espírito Santo, que as projeções para a inflação sobem gradualmente nos próximos
meses e se estabilizam durante o ano de 2018.
Na apresentação publicada pela assessoria de imprensa do BC, o presidente nota que
a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 12
meses sobe gradualmente para 3,2% no fim de 2017 e avança até se estabilizar no
segundo semestre do próximo ano em patamar próximo de 4,3%.
O cenário para o IPCA já havia sido apresentado anteriormente no Relatório Trimestral
de Inflação e leva em conta as projeções do mercado coletadas na pesquisa Focus
para câmbio e juros no período.

A apresentação de Ilan foi feita no 5º Fórum Liberdade e Democracia organizado pelo
Instituto Líderes do Amanhã na capital capixaba na manhã desta segunda-feira, 6.
Na apresentação, Ilan também destaca a trajetória de queda da taxa Selic e o impacto
desse movimento no mercado de crédito. A taxa média de juros no crédito livre para
pessoas físicas e empresas caiu 10,3 pontos em 12 meses até setembro de 2017,
mostra a apresentação do presidente do BC, para 43,3% ao ano.
A queda foi liderada pela redução do custo para as famílias, cujo estoque de
empréstimos cresceu 2,4% no mesmo período. O saldo das operações para empresas,
ao contrário, diminuiu 6%.
Ilan conclui a palestra com a reafirmação de que a trajetória da atividade é de
recuperação com expansão do Produto Interno Bruto (PIB).
PMI composto cai para 49,5 pontos em outubro, revela IHS Markit
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de Serviços do
Brasil recuou para 48,8 pontos em outubro, de 50,7 pontos em setembro. Assim, o
Índice Consolidado da produção do setor privado, que também considera a indústria,
caiu, de 51,1 pontos em setembro para 49,5 pontos em outubro.
O PMI industrial avançou para 51,2 pontos no mês, de 50,9 pontos na leitura anterior.
Ao ficar abaixo de 50 pontos, o indicador aponta contração da atividade, segundo a
IHS Markit, responsável pelo índice.
A instituição avalia que a queda do PMI de Serviços pode estar relacionada ao
“otimismo contido” dos consumidores em meio às incertezas políticas e econômicas.
A IHS Markit ainda destaca que a confiança dos empresários de serviços sobre os
negócios daqui a um ano atingiu um recorde de baixa de 19 meses em outubro,
considerando a incerteza política como uma ameaça às expectativas de crescimento.
O volume de novos negócios nas empresas de serviços diminuiu depois de quatro
meses de crescimento, o que os entrevistados atribuíram a um ambiente competitivo,
assim como a demanda fraca por parte do setor público e do privado.
A IHS Markit ressalta ainda que os empresários reduziram o custo dos serviços
prestados para tentar estimular a demanda pelo terceiro mês consecutivo mesmo com
o aumento dos preços de insumos, mas não foram bem-sucedidos.
Diante desse cenário desfavorável, as empresas tiveram que cortar funcionários,
reduzindo o nível de empregos pelo 32º mês seguido, enquanto a indústria conseguiu
criar vagas pela primeira vez em dois anos em meio. Mesmo assim, a quantidade de
encomendas pendentes no setor de serviços diminuiu, evidenciando o aumento da
ociosidade.
Inflação da baixa renda sobe 0,42% em outubro, aponta FGV
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) subiu 0,42% em outubro, após
a deflação de 0,25% registrada em setembro, informou nesta terça-feira, 7, a
Fundação Getulio Vargas (FGV).

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação dos preços entre
famílias com renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice
acumulou alta de 1,89% no ano. Em 12 meses, a taxa do IPC-C1 ficou em 2,14%.
Em outubro, o IPC-C1 ficou acima da variação da inflação média apurada entre as
famílias com renda mensal entre 1 e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços
ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,33% no mês. No acumulado em
12 meses, porém, a taxa do IPC-BR foi superior, aos 3,16%.
Dólar corrige e registra maior queda diária desde maio; Bolsa fecha em alta
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O dólar devolveu nesta segunda (6) parte da valorização sofrida na semana passada
e teve a maior queda diária desde 19 de maio, quando ainda reagia às turbulências
causadas pelo vazamento da delação do empresário Joesley Batista, da JBS. A Bolsa
sustentou a segunda alta seguida e recuperou os 74 mil pontos.
O dólar comercial caiu 1,45%, para R$ 3,260. Foi a maior desvalorização diária desde
a queda de 3,92% registrada em 19 de maio, quando a moeda americana devolveu
parte da forte alta de 8,17% do dia 18.
O dólar à vista recuou 1,19%, para R$ 3,266, também na maior queda diária desde
19 de maio, quando recuou 2,53%.
O Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas, teve alta de 0,53%, para 74.310
pontos.
O movimento de correção do dólar ocorreu após a valorização registrada
principalmente no final da semana passada, após o presidente americano, Donald
Trump, indicar Jerome Powell para liderar o banco central americano após o fim do
mandato de Janet Yellen, em fevereiro.
A expectativa é que Powell, diretor do Fed, dê continuidade à política de aumentar
gradualmente os juros nos Estados Unidos, analisando dados de mercado de trabalho
e de inflação e a recuperação econômica do país.
"O que ocorreu hoje foi uma correção do movimento de alta da semana passada,
quando o dólar reagiu a dados que mostram que o mercado de trabalho americano
está se fortalecendo, o que favorece a perspectiva de um aumento de juros nos EUA
na reunião do Fed de dezembro", afirma Luciano Rostagno, estrategista-chefe do
banco Mizuho do Brasil.
Das 31 principais moedas do mundo, 23 ganharam força em relação ao dólar nesta
sessão –o real foi a que mais se valorizou, depois de ter sido a que mais se enfraqueceu
na semana passada.
O CDS (credit default swap, espécie de termômetro de risco-país) recuou 1,13%, para
171,3 pontos.
No mercado de juros futuros, os contratos mais negociados com vencimento mais
curto tiveram sinais mistos. O DI para janeiro de 2018 avançou de 7,217% para
7,218%. A taxa para janeiro de 2019 caiu de 7,300% para 7,280%.
AÇÕES
No Ibovespa, 30 das 59 ações fecharam em alta –28 caíram e uma fechou estável.
As ações da Usiminas lideraram as altas, com avanço de 6,23%. Os papéis
preferenciais da Eletrobras subiram 5,40%, e as ordinárias tiveram valorização de

5,28%. Em postagem em rede social, o ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira,
afirmou que o governo federal prevê diminuir a participação acionária na estatal para
menos de 40%, como parte do plano de desestatizar a companhia.
O presidente da empresa, Wilson Ferreira Jr., afirmou também que a Eletrobras deve
emitir novas ações na Bolsa brasileira, nos EUA e na Europa.
As ações da BB Seguridade subiram 3,59%. A empresa viu seu lucro subir 20,7% no
terceiro trimestre na comparação anual, para R$ 1,2 bilhão, devido principalmente ao
aumento das receitas de investimentos em participações societárias.
Os papéis da Petrobras subiram mais de 2%, em linha com a valorização do petróleo
no exterior. A commodity atingiu o maior nível desde julho de 2015 após os mercados
cortarem a oferta do petróleo e depois que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita
fortaleceu seu poder, ao ordenar uma operação anticorrupção que incluiu prisões de
pessoas poderosas.
Os papéis preferenciais da Petrobras avançaram 2,89%, para R$ 17,43. As ações
ordinárias subiram tiveram alta de 2,20%, para R$ 18,10.
A mineradora Vale também viu seus papéis avançarem mais de 2%, seguindo a
valorização de 5,81% dos preços do minério de ferro. Os papéis ordinários da Vale
subiram 2,39%, para R$ 34,34. As ações preferenciais se valorizaram 2,24%, para R$
31,89.
"Foi um dia de agenda esvaziada no Brasil e no exterior. Mas a Bolsa subiu com ajuda
de petróleo e minério de ferro, que beneficiaram as ações da Vale, das siderúrgicas e
da Petrobras", afirmou Roberto Indech, analista-chefe da Rico Corretora.
No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco subiram 0,45%. Os papéis preferenciais
do Bradesco caíram 0,41%. As ações ordinárias do banco tiveram queda de 0,41%.
As ações do Banco do Brasil se desvalorizaram 0,81%. As units -conjunto de açõesdo Santander Brasil fecharam com alta de 0,10%.
As ações da Fibria encabeçaram as baixas do Ibovespa, com recuo de 5,47%. Os
papéis da Suzano registraram desvalorização de 4,98%.

Alíquota para exploração de minério de ferro deve ficar menor
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

O presidente Michel Temer deu aval ao Congresso para mudar o percentual dos
royalties pagos por empresas sobre a exploração de minério de ferro, de acordo com
o novo marco regulatório do setor.
Sob o temor de que a mudança não avançasse no Congresso, o governo concordou
com um pedido de líderes da base aliada para alterar uma das medidas provisórias em
tramitação sobre o tema e diminuir de 4% para 3% a alíquota da CFEM (Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais).
A CFEM é a taxa paga pelas mineradoras pelo direito de explorar o solo.

O texto original da MP, de julho, estabeleceu uma alíquota flutuante para os royalties
de 2% a 4%, com base no preço do minério de ferro no mercado internacional –quanto
maior a cotação, maior seria a taxa.
A comissão do Congresso que analisou o assunto no fim do mês passado, entretanto,
mudou a tabela da CFEM e aprovou a cobrança de um percentual fixo de 4%.
O texto foi enviado ao plenário da Câmara sob forte oposição das grandes
mineradoras, que rejeitaram o aumento dessa alíquota. Antes da edição da medida
provisória, as empresas pagavam 2% sobre a exploração do ferro.
Em reunião no domingo (5), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes
da base aliada avisaram ao governo que a medida provisória corria risco de ser
derrubada devido à resistência de deputados à cobrança de 4%. Eles recomendaram
que Temer cedesse e apoiasse a redução da alíquota.
O presidente e seus ministros concordaram com a mudança, para evitar que o texto
fique parado na Câmara e perca a validade. A MP deixará de ter efeito se não for
aprovada até o dia 28.
O governo e os líderes sugeriram então uma alíquota de 3% sobre a exploração de
minério de ferro, que deverá ser incluída no texto quando o relatório que já foi
aprovado na comissão especial for a votação em plenário.
JUSTIÇA
Relator da MP, o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) afirmou que considera justa a
cobrança de 4% da CFEM sobre o ferro.
"Sempre votei a favor da modernização da economia brasileira, mas estudei esse caso
com profundidade e sei que os royalties aqui são os menores em comparação com
outros países produtores."
O deputado incluiu na MP a possibilidade de redução extraordinária da alíquota da
CFEM do ferro de 4% para até 2% nas pequenas jazidas. A regulação, nesses casos,
ficaria a cargo do presidente.
Ele estima que o aumento da alíquota de 2% para 4% geraria uma arrecadação extra
de R$ 1,5 bilhão para a União, Estados e municípios.
A alíquota de 3%, portanto, reduziria esse aumento de receita à metade.
O reajuste dos royalties é uma cobrança de Estados e municípios em que há exploração
mineral. Do total arrecadado, 12% ficam com a União, 23%, com os Estados, e 65%,
com os municípios.
Soros investe em empresa brasileira de compartilhamento de caminhões
07/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A start-up brasileira CargoX, que usa lógica semelhante à da Uber para levar
caminhoneiros autônomos a empresas que precisam enviar mercadorias, anunciou ter
recebido R$ 66 milhões de investidores estrangeiros.

Os recursos vieram do banco Goldman Sachs, do braço de investimentos da Qualcomm
(desenvolvedora de tecnologias para telecomunicações) e do bilionário Georges Soros,
a 29ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada pela revista "Forbes" em
US$ 25,2 bilhões.
A empresa chegou ao mercado em março do ano passado, tendo como um de seus
primeiros investidores Oscar Salazar, mexicano que participou da criação da Uber.
Federico Vega, presidente e fundador da CargoX, afirma que os recursos serão
destinados à contratação de profissionais, especialmente para ampliar o uso que a
empresa faz de "machine learning" (softwares que aprendem conforme são usados).
A empresa conta com 220 funcionários e 250 mil caminhoneiros autônomos
cadastrados, segundo Vega.
ECONOMIA
Ela atrai caminhoneiros com a promessa de facilitar a obtenção de cargas e diminuir
as perdas com viagens sem mercadorias. "Em 40% do tempo, os caminhões estão
viajando sem carga. Enxergamos uma oportunidade muito grande de baixar essa
capacidade ociosa", afirma Vega.
O empresário diz que a crise fez com que os caminhoneiros tivessem mais dificuldades
para encontrar cargas e, por isso, houve grande interesse por seu aplicativo.
Para empresas, a oferta é de uma economia em relação ao serviço de transportadoras
tradicionais ou à manutenção de uma frota própria e custos com salários, veículos e
combustível.
Vega afirma que a empresa tem cerca de mil clientes. Leva principalmente alimentos,
bebidas, material de construção e produtos agrícolas
Petrobras corrige: reajuste da gasolina é de 2,3% e do diesel, 1,9%
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) da Petrobras decidiu nesta segundafeira, 6, autorizar reajustes de 2,3% para a gasolina e 1,9% para o diesel, uma vez
que foi atingido, para a gasolina, o limite superior de variação de 7% fixado pela
política de preços da companhia para decisões da área técnica. O reajuste entra em
vigor à zero hora desta terça-feira, 7. Mais cedo a estatal havia divulgado índices
incorretos de reajuste para esses combustíveis.
Segundo a estatal, o reajuste foi causado principalmente pelo aumento das cotações
dos produtos e do petróleo no mercado exterior, influenciado pela geopolítica
internacional, assim como pela continuidade da política de contenção da oferta pela
Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep). Além disso, verificou-se uma
depreciação do valor do real frente ao dólar.
A avaliação dos representantes do GEMP é que a política de preços definida pela
Petrobras tem sido capaz de garantir a “aderência dos preços praticados pela
companhia às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio”.
Com os ajustes definidos nesta segunda, a área de marketing e comercialização da
Petrobras volta a contar com uma faixa de -7% a +7% para operar os movimentos de
preços necessários ao longo do mês.
Caso este limite seja novamente ultrapassado, o GEMP realizará novas reuniões ao
longo do período. As reuniões de avaliação do GEMP são realizadas, no mínimo, uma
vez por mês.

Relação etanol/gasolina em SP avança a 67,80% em outubro, mostra Fipe
07/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A relação entre os preços do etanol e os da gasolina na capital paulista acelerou de
setembro (67,38%) para outubro (67,80%), mas ainda ficou menor que o apurado no
décimo mês de 2016 (73,48%), segundo a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).
Conforme Moacir Mokem Yabiku, gerente técnico de pesquisa da Fipe, a tendência é
que a relação entre os preços dos combustíveis prossiga em aceleração, em virtude
da aproximação do período de entressafra. Contudo, ainda acredita que a marca pode
ficar aquém de 70%.
Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado
da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é
calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do
combustível fóssil.
Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a utilização de gasolina
ou etanol no tanque. Neste ano, a última vez que essa equivalência ficou na faixa de
70% em SP foi em abril (71,01%).
Na capital paulista, os preços do etanol ficaram mais elevados em relação aos da
gasolina em outubro.
No Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, que mede a taxa de inflação na
cidade, o álcool combustível apresentou variação positiva de 1,50% (de 1,49%),
enquanto a gasolina desacelerou a alta para 0,83%, depois de 2,70% em setembro.
O grupo Transportes, por sua vez, atingiu 0,32% no décimo mês do ano em relação à
taxa de 0,65% em setembro.
Já o IPC ficou em 0,32%, superando o teto das expectativas da pesquisa do Projeções
Broadcast, de 0,30%. A menor estimativa era de 0,22% e a mediana, de 0,30%.
Porém, o resultado veio como o esperado pela Fipe.
Defesa do Consumidor aprova novas regras de recall para veículos
07/11/2017 – Fonte: Agência Câmara

Maria Helena mudou o texto para evitar responsabilidade do consumidor por eventuais
defeitos no produto
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei 4637/12, que regulamenta o atendimento à convocação para recall de veículos.
A versão aprovada é um substitutivo da relatora, deputada Maria Helena (PSB-RR), ao
projeto do ex-deputado Guilherme Mussi.

Apesar de defender a proposta, a parlamentar retirou do texto original a
obrigatoriedade de atendimento ao recall no prazo de um ano como requisito para o
licenciamento do veículo.
Maria Helena também deixou claro, em seu parecer, que o proprietário do veículo que
não comparecer ao chamado para corrigir defeitos de fabricação está isento de
qualquer responsabilidade pelo defeito do produto.
“O recall não deve afastar a responsabilidade do fornecedor pela colocação de produto
defeituoso à disposição no mercado, nem servir de instrumento para penalizar o
consumidor de boa-fé, que não deu causa ao ocorrido”, argumentou a relatora.
O parecer incluiu a obrigatoriedade de o fornecedor notificar, pessoalmente e por
escrito, o proprietário acerca do recall. Essa comunicação poderá ser feita por telefone,
e-mail e aplicativos de mensagens eletrônicas.
Caberá às montadoras informar aos órgãos de trânsito e ao consumidor sobre a
extensão e gravidade do problema que ensejou o recall, bem como os reparos feitos
no veículo.
“Em caso de desvalorização em decorrência do defeito, o proprietário terá em suas
mãos instrumento hábil para calcular as perdas e pedir ressarcimento”, justificou a
relatora.
A iniciativa altera o Código de Defesa do Consumidor (CDC, 8.078/90).
Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo, e será examinado ainda pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
Venda de importados cai 20% no acumulado do ano
07/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A venda de veículos importados no acumulado de janeiro a outubro somou 23,8
mil unidades, registrando queda de 20,3% em relação ao mesmo período do ano
passado, quando foram emplacados quase 30 mil veículos desse segmento.

Os números foram informados pela Abeifa, entidade que reúne importadores e parte
dos fabricantes locais. Olhando outubro isoladamente, quando foram licenciadas 2,6
mil unidades, o mês registrou alta de 9,8% sobre setembro.
Com a aproximação do fim do ano, o presidente da Abeifa, José Luiz Gandini, volta a
lamentar o desdobramento do programa Inovar-Auto para os associados. “Chegamos
ao auge de 199 mil veículos licenciados em 2011, caímos para 35 mil no ano passado
e nossa previsão é fechar 2017 com 27 mil unidades.”
Gandini espera agora o fim da cota máxima de 4,8 mil unidades por associado e dos
30 pontos porcentuais extras de IPI cobrados de cada veículo que excedia essa cota.
Com as mudanças o executivo estima 40 mil unidades, o que resultaria em alta de
48,1% sobre o ano atual.

PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIADAS
Em outubro, com o emplacamento de 4,4 mil unidades, as associadas alcançaram
participação de 2,3% do mercado total de automóveis e comerciais leves. No
acumulado do ano, com 38,7 mil veículos emplacados, a participação é semelhante,
2,2%.
Se for considerado o total de veículos importados, com a inclusão daqueles trazidos
também pelas montadoras (20,5 mil veículos no total), o market share dos importados
chega a 12,3%.
O minicaminhão Kia Bongo teve em outubro seu melhor desempenho neste ano: 189
unidades. Por ser um utilitário, faz acreditar que a economia começa mesmo a reagir.
A JAC Motors teve desempenho razoável em outubro com a venda de 298 unidades.
Seu novo SUV T40 vem contribuindo com a marca e anotou 167 unidades emplacadas
no mês, o melhor para o modelo até agora. Outubro também foi o melhor mês do ano
para outro SUV, o Lifan X60, que anotou 255 emplacamentos.
DESEMPENHO DE MODELOS COM PRODUÇÃO LOCAL
Entre as associadas à Abeifa que também têm produção nacional, BMW, Chery, Land
Rover, Mini e Suzuki fecharam o mês de outubro com 1,8 mil emplacamentos, que
representaram alta de 8,8% sobre setembro.
No acumulado do ano, as associadas totalizaram 14,9 mil unidades emplacadas,
anotando alta de 53,6%.
A greve que afetou a Chery durante todo o mês de outubro prejudicou as vendas do
QQ.
O modelo vinha registrando média acima de 450 emplacamentos nos meses mais
recentes e recuou para 325 carros em outubro.
Mercedes alcança 3 milhões de motores no Brasil
07/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Os 3 milhões de motores Mercedes a diesel nacionais foram comemorados em São
Bernardo
A Mercedes alcançou a marca de 3 milhões de motores para caminhões e ônibus
fabricados no Brasil. O número se refere ao volume acumulado desde 1956. O
propulsor que simboliza o terceiro milhão é um OM 457 LA fabricado em São Bernardo
do Campo, a mesma unidade de onde saiu o primeiro.
“De forma pioneira nossa marca introduziu o conceito diesel no Brasil, há 61 anos,
quando inaugurou a fábrica de caminhões e ônibus”, afirma o presidente da MercedesBenz do Brasil e CEO América Latina, Philipp Schiemer.

Os motores Mercedes equipam caminhões de todos os segmentos, desde os leves até
os extrapesados. Também abrangem toda a linha de chassis de ônibus urbanos e
rodoviários.
“Contamos com uma linha de montagem para a família OM 900 de quatro e seis
cilindros, atendendo às legislações Euro 3 a Euro 5, com faixas de potência entre 156
e 326 cavalos”, informa o vice-presidente de operações da Mercedes-Benz do Brasil,
Carlos Santiago.
“A outra linha responde pelos motores da família OM 400 de seis cilindros, Euro 3 a
Euro 5, com potência entre 345 e 510 cv.”
Esses motores atendem o mercado brasileiro e equipam também veículos exportados
para cerca de 60 países. A Empresa também fornece propulsores a diesel para outras
fábricas do Grupo Daimler.
A partir de agosto de 2017 passou a exportar o OM 460 Euro 3 para a planta alemã
da Daimler em Wörth, na Alemanha, para utilização no caminhão rodoviário Actros e
nos fora de estrada Arocs e Zetros. Esses veículos são exportados para mercados da
África e Oriente Médio.
De 1956 até 1990 produziu motores leves e médios. A partir de 1991 começou a
fabricar os pesados. No ano de 1998, também de forma pioneira, lançou os primeiros
motores a diesel eletrônicos do Brasil.
E em 2005 iniciou a produção de remanufaturados da linha Renov, para o mercado de
reposição, em sua unidade de Campinas, interior paulista.
A Mercedes recorda que atingiu o primeiro milhão de motores em 1984 e o segundo
milhão chegou em 2004. O melhor ano de produção foi 2006, com 110 mil motores.
Fabricante de eixos Meritor projeta expansão de 20% no Brasil em 2018
07/11/2017 – Fonte: GS Notícias/DCI
Diante da retomada gradual da produção de caminhões no País e da entrada
em novos nichos, a empresa norte-americana vem apresentando recuperação
consistente no mercado brasileiro

Linha de produção da Meritor no complexo industrial da companhia em Osasco, na
Grande São Paulo
A norte-americana Meritor, de eixos e outros componentes para veículos, projeta um
crescimento de ao menos 20% no Brasil em 2018. Diante da retomada da produção
de caminhões, a fabricante espera continuar avançando no mercado brasileiro.
Em entrevista ao DCI, executivos da companhia se mostraram bastante otimistas em
relação ao mercado brasileiro. "A maior parte do nosso crescimento no Brasil se deve
à recuperação das vendas de caminhões que, apesar de estarem em um ritmo ainda

lento, estão começando a mostrar uma maior consistência", afirma o gerente sênior
de marketing e after market, Luís Marques.
Segundo dados do setor, as vendas de caminhões começaram o ano com uma retração
de aproximadamente 30% sobre uma base extremamente fragilizada.
No entanto, em meados de outubro a queda dos emplacamentos de veículos pesados
já se aproximava de zero, o que tem animado as empresas de toda a cadeia.
A Meritor fornece para todas as montadoras de veículos comerciais do Brasil, incluindo
aquelas que produzem seus próprios eixos. A empresa também atua fortemente no
mercado de reposição - o chamado after market. "Crescemos 25% no Brasil no ano
fiscal encerrado em setembro", comemora o executivo da empresa.
Marques conta que a planta de Osasco (SP) vinha operando com parada em três dias
do mês (em um turno) nos últimos dois anos e meio. "Mas desde 1º de agosto estamos
trabalhando todos os dias."
Utilização da capacidade
Neste cenário, a utilização da capacidade instalada da Meritor atualmente gira em
torno de 80% a 85% em um turno. "Hoje, conseguimos respirar de forma mais
tranquila", observa Marques.
No entanto, de acordo com o diretor geral da empresa, Adalberto Momi, o grande risco
para a retomada do mercado de caminhões - e também da Meritor - é o cenário
político.
"Os indicadores não estão excelentes, mas razoáveis. A economia vem melhorando
gradualmente e esperamos uma continuidade desse desempenho", pondera.
Ele acrescenta que, independentemente das eleições de 2018, o governo a ser eleito
precisa dar continuidade às políticas atuais. "O mercado necessita, basicamente, que
a equipe econômica mantenha a linha de atuação de hoje."
Momi destaca que o Brasil já começa a demonstrar sinais de recuperação mais
consistentes. "O emprego no País está voltando a crescer, ainda que de maneira
moderada, o que não tínhamos visto nos últimos três anos", complementa.
O executivo afirma ainda que o País já passou por diversas crises, mas nunca tão
prolongadas como atualmente. "A boa notícia é que aparentemente a economia está
descolando da política, o que anteriormente não acontecia", reforça Momi.
Apostas
Para continuar avançando no mercado brasileiro, a Meritor aposta, entre outros
negócios, no segmento de eixos para caminhões extrapesados. Montadoras passaram
a olhar a categoria principalmente em meados de 2011, quando diversas empresas
fizeram aportes vultosos para produzir estes caminhões localmente.
Porém, diante da crise que se instalou no mercado automotivo e na economia
brasileira, o segmento não decolou conforme o previsto. "Esperava-se que as vendas
de extrapesados crescessem mais, porém isso não aconteceu", relata Marques. "Mas
agora, a demanda no segmento é a que mais cresce no Brasil", pontua.
A Meritor lançou recentemente durante o maior salão de transportes da América
Latina, a Fenatran, um novo eixo para extrapesados, destinado a veículos acima de 9
toneladas.

Além disso, a reposição também vem crescendo dentro do faturamento da companhia
no País. "Hoje, as montadoras representam a maior parte da nossa receita, em torno
de 88%. O restante é suprido pelo after market", explica Marques.
A companhia vem trabalhando para expandir as vendas não só aos distribuidores, mas
também para gerar uma demanda espontânea pelo consumidor final. "Nós
pretendemos ampliar ainda mais a participação do after market no nosso
faturamento", complementa o executivo.

