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Paraná tem saldo positivo na geração de empregos em 2017 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Estado gerou até agora 28,6 mil vagas, mas nem todas as regiões se comportaram assim 

 
 
A série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que a 

partir de agora sofrerá o impacto da reforma trabalhista e prejudicará futuras 
comparações, mostra que o nível de emprego vem melhorando no Brasil, mas que 
ainda está em um patamar muito aquém do registrado ao longo da década de 2000.  

 
Em 20 estados o saldo está positivo no período de janeiro a setembro de 2017, mas 

em apenas sete estados o crescimento foi consistente – o Paraná aparece na sexta 
colocação, em números absolutos, com a criação de 28,6 mil vagas. 
 

O desempenho positivo de 2017 se deve quase que exclusivamente ao dinamismo das 
microempresas. Considerando apenas as empresas com 1 a 4 funcionários, o saldo é 

de 50,6 mil empregos no Paraná. Isso significa que as empresas com mais funcionários 
demitiram em proporção bem maior do que contrataram, e por isso o resultado geral 
do estado ficou abaixo disso. 

 
Com a recessão brasileira, o Brasil fechou vagas em 2015 e 2016, apresentando saldos 

negativos ao longo do ano. No Paraná não foi diferente: entre janeiro e setembro de 
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2015, foram fechados 14,4 mil postos de trabalho; em 2016, outras 20,7 mil vagas 
fechadas. Agora, em 2017, o saldo no mesmo período está positivo em 28,6 mil. Na 
série histórica da Evolução do Emprego do Caged (EEC), que teve início em 2003, o 

pior ano tinha sido o de 2009, na esteira da crise econômica mundial, e mesmo assim 
com o saldo positivo de 75,6 mil vagas criadas. O recorde estadual foi em 2010, com 

saldo positivo de 149,1 mil vagas. 
 

Segundo Julio Suzuki, presidente do Ipardes, os estabelecimentos pequenos são 
intensivos em mão de obra, e a qualquer sinal de melhora na economia, precisam 
contratar funcionários. “A produtividade do trabalho das microempresas é 

praticamente estável. Se aumentam as vendas de um comércio, é preciso contratar 
para atender aos clientes. 

 
O mesmo ocorre com um restaurante. Se aumenta o movimento, precisa contratar um 
cozinheiro a mais, porque não tem nenhuma opção tecnológica que a substitua”, 

explica. No caso das grandes empresas, diz Suzuki, o aumento da produtividade via 
robotização ou outros processos tecnológicos permite o aumento da produção mesmo 

sem a contratação de mão de obra. 
 
O economista Sandro Silva, do Dieese, lembra ainda que, em momentos de crise, 

muitos trabalhadores são demitidos e partem para o empreendedorismo, o que 
também ajuda a explicar os números positivos das microempresas. “A pessoa que foi 

demitida recebe o dinheiro da rescisão e tenta se aventurar em um negócio próprio. A 
dúvida é saber quantas dela vão conseguir sobreviver”, avalia. 
 

Dificuldades 
Segundo o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 

Estado do Paraná (Faciap), Marco Tadeu Barbosa, o saldo do emprego está crescendo 
em termos gerais, mas alguns setores e algumas regiões ainda estão patinando. “A 
questão é que temos vários Paranás.  

 
Na Região Metropolitana de Curitiba mesmo, há cidades do Vale do Ribeira, com uma 

realidade. O Litoral também tem particularidades. No Oeste há um desenvolvimento 
mais disseminado, algo que não ocorre na região de Maringá, por exemplo, uma cidade 
rica, mas cercada por outras não tão desenvolvidas”, enumera. 

 
Onde o emprego mais cresceu 

Segundo dados do Caged, o melhor desempenho no saldo de emprego é o da 
mesorregião Noroeste, que tem Umuarama como cidade-polo, com saldo positivo de 
7 mil vagas entre janeiro e setembro de 2017.  

 
Em seguida aparecem o Oeste (6,7 mil); Norte Central, com Londrina e Maringá (6,5 

mil); Sudoeste, com Francisco Beltrão (4,7 mil); e Centro Oriental, com Ponta Grossa 
(3 mil). Outras três regiões tiveram crescimento mais tímido: Sudeste, com Irati como 

cidade-polo, teve saldo de 970 contratações; Centro-Sul, com Guarapuava, apenas 
419 vagas criadas; Centro-Ocidental, com Campo Mourão, com 504. A Região 
Metropolitana de Curitiba, por sua vez, continua registrando fechamento de vagas: o 

saldo ficou negativo em 4,2 mil. 
 

Para Barbosa, o governo estadual precisa atuar para melhorar a infraestrutura de 
todas as regiões do estado, favorecendo o desenvolvimento regional e, 
consequentemente, o nível de emprego por todo o Paraná. Outro pedido do 

empresariado diz respeito às alíquotas de ICMS das micro e pequenas empresas no 
Simples Nacional. O Projeto de Lei nº 557/17, em trâmite na Assembleia Legislativa, 

prevê novas faixas de alíquotas. As entidades criticam a elevação do imposto. 
 
O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, explica que somente as maiores delas 

terão aumento da carga tributária, mas que mesmo assim o impacto será reduzido. E 



que outras menores pagarão menos imposto, por causa da adoção de uma tabela 
progressiva. 
 

Estados com geração de emprego 
Apenas sete estados (entre eles o Paraná) tiveram saldo positivo no emprego, em 

2017. Mesmo nestas regiões, a melhora ainda é bastante tímida. 
 

Comprometimento dos funcionários sustentou a Perkins na crise 

16/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 14-11-2017) 
 

Indústria curitibana é a 4.ª entre as médias no ranking das 50 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná em 2017, do Great Place to Work 

 

 
 
Neste ano, a Perkins alcançou 12 anos sem acidente de trabalho com afastamento, 

tornando o ambiente mais seguro e confiável para os seus 
colaboradores. Divulgação/Perkins 
  

Inclusão foi a aposta da Perkins em 2017. A empresa decidiu trabalhar com os 
funcionários questões sobre preconceito e respeito às diferenças no ambiente de 

trabalho. Entre as principais ações, investiu na inclusão das mulheres, com o programa 
“Women Network”, realizando diversas palestras ao longo do ano sobre liderança 

feminina. 
 
Ao motivar os colaboradores a respeitar as opiniões e capacidades de cada um, a 

fabricante de motores encontrou o caminho para um ambiente corporativo harmonioso 
e integrado, em que todos trabalham pelos valores da empresa: integridade, 

excelência, comprometimento, sustentabilidade e, principalmente, trabalho em 
equipe. 
 

 “São esses princípios que norteiam a forma como conduzimos nossos negócios. Por 
isso conseguimos um índice de confiança dos funcionários de 87%. Isso mostra uma 

grande identificação conosco”, diz a gerente de Recursos Humanos, Elisabeth Hass. 
 
O envolvimento dos funcionários também é visível nas várias propostas de inovação 

que a direção recebe. Quem apresenta o maior número de ideias no mês é 
recompensado.  

 
A empresa também percebeu que em um ambiente mais flexível os resultados são 
melhores. Por isso, neste ano disponibilizou aos funcionários a possibilidade de 

trabalhar em home office. 
 

Há 85 anos no mercado, completados em 2017, a Perkins considera que só conseguiu 
enfrentar a crise porque teve o envolvimento e comprometimento dos funcionários, 
que focaram suas ideias em sustentar o negócio.  

 
Outro motivo de comemoração é que no mesmo ano alcançaram 12 anos sem acidente 

de trabalho com afastamento, tornando o ambiente mais seguro e confiável. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/comprometimento-dos-funcionarios-sustentou-a-perkins-na-crise-232qysqz37l69bipzle6bfsp7


 
 

Feedback frequente é prioridade na i-Cherry 

16/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 14-11-2017) 

 
Agência manteve a posição do ano passado e é a 2.ª colocada entre as 

companhias de pequeno porte no ranking das 50 Melhores Empresas para 
Trabalhar no Paraná em 2017 

 
 

Na i-Cherry, 77% dos participantes do levantamento da Great Place To Work 
apontaram as oportunidades de crescimento como o maior fator de satisfação com o 

emprego. Marcelo Andrade/Gazeta do Povo 
 
Ouvir os profissionais é palavra de ordem na i-Cherry, que manteve a posição do ano 

passado e ficou em 2.º lugar entre as empresas de pequeno porte no ranking das 50 
Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná em 2017, do Great Place to Work. 

 
A agência de marketing digital tem conversas periódicas sobre processos, resultados 
e sobre o dia a dia da empresa: mensalmente entre gestores e subordinados, 

semestralmente entre o diretor e os colaboradores e focus groups pontuais entre o 
setor de RH e os profissionais da agência. 

  
“Na i-Cherry exercitamos a cultura do feedback. Aqui ouvir o colaborador é 
fundamental para engajá-lo e mantê-lo motivado”, explica o CEO, Adriano Nadalin. Os 

funcionários também podem enviar perguntas anônimas à diretoria, que serão 
respondidas em reuniões coletivas. 

 
Evolução constante 
Oferecendo bolsa de estudos para ensino superior e sessões de coaching e mentoria, 

a empresa incentiva a evolução constante. Com a possibilidade de entrar estagiário e 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/feedback-frequente-e-prioridade-na-i-cherry-5eu7uhoy83e9vzko22ktcv6t6


acabar ocupando um cargo de gestão, não surpreende que 77% dos participantes do 
levantamento da Great Place To Work apontaram as oportunidades de crescimento 
como o maior fator de satisfação com o emprego na i-Cherry. 

 
 
 

Diálogo aberto amplia engajamento e ajuda a Econorte a enfrentar a crise 

16/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 14-11-2017) 
 

Concessionária é a 35.ª colocada entre as médias no ranking das 50 Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná em 2017, do Great Place to Work 

 

 
Uma vez ao mês, a empresa escolhe um profissional para ser homenageado por sua 
trajetória tanto dentro da Econorte.  

 
Responsável pela gestão de rodovias no Norte Pioneiro, a Econorte ficou com a 35.ª 

posição entre as companhias de porte médio no ranking das 50 Melhores Empresas 
para Trabalhar no Paraná em 2017. O título é fruto do engajamento de todos os 
funcionários, que mostraram união e motivação mesmo durante a crise econômica, 

explica o gerente de Recursos Humanos da empresa, Edson Teixeira Pontes. 
 

“E isso só é possível porque a empresa promove um diálogo aberto e sincero entre 
lideranças e liderados, prevalecendo acima de tudo o respeito aos colaboradores, que 
certamente é um dos nossos principais diferenciais”, afirma. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/dialogo-aberto-amplia-engajamento-e-ajuda-a-econorte-a-enfrentar-a-crise-9v92q00bhnytu7zxvp3vun3xk


Uma das práticas adotadas para melhorar a comunicação, valorizar e alinhar os 
trabalhadores à filosofia da empresa é a de uma vez ao mês, escolher um profissional 
a ser homenageado por sua trajetória tanto dentro como fora da empresa.  

 
Essa é uma oportunidade para que o selecionado dívida sua história e inspire os 

colegas. Além disso, anualmente, durante o evento “A Arte de Ser Feliz”, os filhos dos 
colaboradores são convidadas a participar de atividades que estreitam os laços 

familiares. 
 

 
 

Reforma trabalhista: como ficou a lei com a nova MP publicada 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro, mas o governo já editou 

uma Medida Provisória (MP) que altera parte do texto aprovado.  
 

Temas importantes e polêmicos, como a contribuição previdenciária (INSS) de 
funcionários com contrato intermitente de trabalho, quarentena intermitente, fim do 
contrato intermitente, regras para grávidas, indenização, jornada de 12 por 36 horas 

e questões relacionadas ao trabalho como autônomo mudam com a nova MP. 
 

O texto da nova legislação trabalhista não fornecia detalhes sobre a contribuição ao 
INSS nos casos de trabalho intermitente.  
 

Mas com a nova MP, quando a renda mensal não atingir o salário mínimo, o trabalhador 
terá de pagar a diferença ao INSS. Se ele não pagar, o mês não será considerado para 

fins de cálculo de aposentadoria e seguro-desemprego. 
 

A quarentena intermitente mudou? 
A Medida Provisória cria uma quarentena de 18 meses para contratar ex-empregado 
como intermitente, mas a cláusula só vale até dezembro de 2020. Antes, não era 

prevista a quarentena para recontratar ex-empregado como intermitente. 
 

O encerramento do contrato de trabalho intermitente permanece o mesmo? 
Se antes não estava prevista a regra para o encerramento de contrato nessa 
modalidade, agora será permitido ao trabalhador de contrato intermitente movimentar 

80% da conta do FGTS, mas isso não dá acesso ao seguro-desemprego. 
 

As grávidas continuam autorizadas a continuar trabalhando em atividades 
insalubres de grau mínimo e médio, exceto com atestado médico? 
Não, a regra mudou. Agora, as grávidas ficarão livres do trabalho insalubre, mas 

poderão trabalhar se apresentarem autorização médica. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-trabalhista-como-ficou-a-lei-com-a-nova-mp-publicada/


O valor máximo de indenização em casos de ação trabalhista mudou? 
Sim. Na legislação aprovada, o valor máximo poderia ser de até 50 vezes o último 
salário do empregado. Mas com a MP, o limite passou para 50 vezes o teto dos 

benefícios da Previdência. 
 

O acordo para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso 
ainda é permitido? 

Sim. Mas antes o acordo individual era suficiente para autorizar a jornada de 12 por 
36 horas. Com as novas regras da MP, será necessário fazer um acordo coletivo para 
cumprir a nova jornada. A exceção são os trabalhadores da saúde que podem aderir 

em acordo individual. 
 

Os trabalhadores autônomos poderão atuar com cláusula de exclusividade? 
Não. Embora a nova legislação trabalhista permitisse a possibilidade de contratar um 
profissional autônomo com cláusula de exclusividade, a MP colocou um fim na cláusula 

de exclusividade. 
 

Sem a cláusula de exclusividade, um profissional autônomo que trabalha para 
apenas uma empresa teria vínculo empregatício? 
Não. A nova MP diz que trabalhar para apenas uma empresa não gera vínculo 

empregatício. 
 

LG alterou contratos um dia antes da entrada em vigor da nova lei trabalhista 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A fabricante de celulares e eletrodomésticos LG tentou modificar o contrato assinado 
dos trabalhadores de sua fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo, na sexta-feira 

(10), segundo a Federação dos Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT). 
 
Na véspera da data da entrada em vigor da nova legislação trabalhista, a empresa 

preparou um termo aditivo de contrato para cada empregado. O documento ressaltava 
que, com a reforma, prevaleceriam acordos individuais sobre as negociações e 

convenções coletivas. 
 
O adendo contratual também estabelecia que o departamento de recursos humanos e 

os gestores, com representantes da empresa, poderiam combinar individualmente 
com os trabalhadores a compensação de horários em um banco de horas. 

 
Além disso, o documento define o fracionamento de férias e condições de pagamento 
da folha e das horas extras, entre outros assuntos. 

 
O presidente FEM-CUT, Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, disse que a entidade se 

reuniu na segunda-feira com a empresa, que concordou em suspender, por ora, a 
validade do novo contrato. Segundo Luizão, a direção da fábrica informou que 

“conversaria internamente” e emitiria uma posição para a FEM-CUT. 
 
Diálogo. Para o sindicalista, o maior problema da iniciativa da LG foi a falta de um 

diálogo prévio com os trabalhadores e o sindicato. 
 

“Foi uma imposição da empresa aos trabalhadores. A maior parte dos itens no contrato 
dependeria de um aval do sindicato, como o banco de horas. Eles sequer discutiram 
com os trabalhadores quais seriam os critérios”, afirmou o representante dos 

trabalhadores. 
 

De acordo com Silva Dias, a maior parte dos metalúrgicos já havia assinado o adendo 
contratual antes da intervenção do sindicato. “Eles foram acuados”, disse o 
sindicalista. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/lg-alterou-contratos-um-dia-antes-da-entrada-em-vigor-da-nova-lei-trabalhista/


A unidade da LG em Taubaté é responsável pela produção de celulares e máquinas de 
lavar. A fábrica emprega cerca de 1,5 mil funcionários. Além da fabricação de 
produtos, a unidade também tem um call center. 

 
Procurada, a LG informou por meio da sua assessoria de imprensa que não se 

posicionaria sobre o assunto. 
 

MP da reforma trabalhista proíbe seguro-desemprego a intermitente 

16/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A MP (medida provisória) que regulamenta itens pendentes da reforma trabalhista 
acaba com uma dúvida sobre a abrangência das medidas e deixa claro que as 

mudanças valem para todos.  
 
Havia dúvida se a nova regra seria aplicada apenas para contratados após a sua 

entrada em vigor. A MP esclarece que a lei "se aplica, na integralidade, aos contratos 
de trabalho vigentes".  

 
O texto assinado por Temer na terça (14) dedica especial atenção ao chamado contrato 
intermitente, em que o trabalhador ganha por período (dias, semanas ou meses não 

consecutivos). O sistema tende a ser adotado por comércios, bares e restaurantes.  
 

O texto original prevê que são necessários 18 meses para a migração de um contrato 
tradicional para um de caráter intermitente. A MP define que essa regra só valerá até 
2020. A partir daí, será possível demitir e imediatamente recontratar.  

 
A MP também proíbe que o intermitente tenha acesso a seguro-desemprego e muda 

a concessão de benefícios.  
 
Para Caroline Marchi, sócia da área trabalhista do Machado Meyer, a limitação faz 

sentido. "Esse tipo de contrato dificulta a concessão de benefícios na forma como 
ocorre aos demais empregados".  

 
A avaliação é a mesma de Cássia Pizzotti, sócia do Demarest Advogados. "Nesse tipo 
de contrato, o funcionário troca de emprego com muita facilidade e pode ficar muito 

tempo sem trabalhar. Em tese, poderia entrar toda hora no seguro-desemprego", diz.  
Como ele pode recusar trabalho, diz Marchi,seria impossível dizer se o desemprego é 

ou não voluntário. Daí a decisão de negar o benefício.  
 
O temporário terá acesso aos auxílios maternidade e doença, mas o processo de 

concessão será diferente.  
 

Normalmente, o salário-maternidade é pago integralmente pelo empregador, que 
depois faz um tipo de compensação com o governo. Para o intermitente, o benefício 

deverá ser pago pelo Estado.  
 
Já o auxílio-doença será todo pago pela Previdência, diferentemente do funcionário 

comum, que recebe o benefício do empregador nos 15 primeiros dias de afastamento.  
Como o intermitente pode ter vários empregadores, ficaria difícil definir quem pagaria.  

 
CONTESTAÇÃO  
Para Giancarlo Borba, sócio do Siqueira Castro, a medida é passível de contestação. 

"Vai criar uma enxurrada de críticas, porque distingue modalidades de trabalho regidas 
pela CLT e afeta direitos do trabalhador, como o seguro-desemprego", diz. "Como 
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separar dois empregados CLT? Pode ser encarado como segregação". A transformação 
do contrato tradicional em temporário também pode ser contestada.  
-  

O QUE MUDA? 

↳ GRÁVIDAS E LACTANTES 

Para a gestante, a MP determina que deve ser afastada de atividades insalubres 
durante a gestação, mas permite que atue em locais com insalubridade em grau médio 

ou mínimo quando ela "voluntariamente" apresentar atestado com a autorização  
 

↳ TRABALHO INTERMITENTE 

A MP prevê uma quarentena de 18 meses para a migração de um contrato por prazo 
indeterminado para um de caráter intermitente. Essa regra vale somente até 

dezembro de 2020  
 

↳ CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
A MP estabelece que o empregador deve fazer o recolhimento das contribuições 

previdenciárias, inclusive do trabalhador, e o depósito do FGTS com base no valor 
pago no mês ao trabalhador intermitente. Quem receber menos de um salário mínimo 
deve complementar o recolhimento do INSS para ter direito a benefícios da Previdência 

Social  
 

↳ DANO MORAL 
A MP traz novo parâmetro para o pagamento de indenização por dano moral, que 
chega a 50 vezes o teto do INSS (R$ 5.531,31). Antes, o texto colocava o próprio 

salário do trabalhador como parâmetro 
 

MP da reforma trabalhista não prevê nova fonte de financiamento sindical 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O governo editou na noite desta terça-feira a Medida Provisória 808 com ajustes à 
reforma trabalhista. A publicação aconteceu com atraso de quase quatro dias, já que 

a promessa do governo era publicar junto com a entrada em vigor da reforma, o que 
ocorreu no sábado (11).  

 
O texto confirma os ajustes citados na sexta-feira pelo Broadcast, serviço de notícias 
em tempo real do Grupo Estado, como mudança na regra do trabalho insalubre de 

grávidas e restrição para contratação de autônomos. A MP não prevê nova fonte de 
financiamento sindical. 

 
A demora para a edição da MP foi gerada por uma disputa política entre o presidente 
Michel Temer, que queria a MP como instrumento para o ajuste da reforma trabalhista, 

e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que rejeitava a opção do Planalto 
e pedia um projeto de lei para que a Câmara pudesse participar da discussão sobre o 

ajuste. 
 
A disputa foi vencida pelo presidente Temer, mas Maia não escondeu a contrariedade 

e ainda sinalizou que pode atrapalhar a tramitação na Casa. Em entrevista ao 
Broadcast após o anúncio de que a mudança seria por MP, o presidente da Câmara 

disse que haveria “erro histórico” ao decidir pelo envio de uma MP. “Ele (Temer) pode 
tudo nas atribuições dele, eu posso tudo nas minhas”, disse Maia. “Posso pautar, posso 
não pautar.” 

 
Apesar da disputa em torno do processo político de aprovação desse ajuste, o conteúdo 

do ajuste da legislação era ponto de concordância entre Temer e Maia. Entre as 
mudanças confirmadas pelo texto da MP 808, está a necessidade de acordo coletivo 
para jornada de 12 horas com exceção de trabalhadores da saúde, que poderão ter 

acordo individual, proibição de cláusula de exclusividade para autônomos e carência 
obrigatória de 18 meses para admitir ex-funcionário em contrato intermitente. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/mp-da-reforma-trabalhista-nao-preve-nova-fonte-de-financiamento-sindical/


A MP também confirma que eventuais indenizações em processos trabalhistas usarão 
o benefício da Previdência como referência e não o salário do empregado para o cálculo 
desse valor. Além disso, grávidas e lactantes serão afastadas de trabalho insalubre, 

mas poderão trabalhar com insalubridade mínima e média após laudo médico que 
aprove a volta ao trabalho. 

 
Sobre o funcionamento dos sindicatos, a MP não prevê qualquer nova forma de 

financiamento dessas organizações, que terão de encontrar novas fontes de recursos 
após o fim do imposto sindical. Nessa área, a MP cita apenas que a comissão de 
representantes instalada na empresa não poderá substituir função do sindicato. 

 

Reforma trabalhista deve inibir ações ‘aventureiras’ 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
A entrada em vigor da reforma trabalhista no último sábado deve diminuir a abertura 

das chamadas ações “aventureiras” – em que o reclamante acionava a Justiça, mesmo 
sabendo que seu pedido não se sustentava. 

 
Com a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregado que acionar 
na Justiça a empresa onde trabalhava e perder a ação passa a arcar com as custas do 

processo. Se perder a disputa, ele também passará a pagar a chamada sucumbência 
– os honorários do advogado da empresa. Esse custo pode corresponder a até 15% 

do valor da sentença. 
 
Para Flávia Azevedo, sócia do escritório de advocacia Veirano, a mudança deve ajudar 

a barrar ações infundadas, porque antes o autor da reclamação considerava que não 
teria maiores prejuízos se perdesse a ação. “De forma geral, acabou a tentativa grátis. 

O autor de uma ação podia agir de má-fé ao exigir o que já foi pago pelo empregador, 
na esperança de que a empresa não fosse recorrer.” 
 

Ela lembra que mesmo quem já tenha aberto uma ação com essas características pode 
desistir dela, caso saiba que a reclamação não se sustenta. 

 
No sábado, uma sentença proferida por um juiz do trabalho na Bahia já tomava como 
base a nova legislação. O funcionário de uma empresa havia entrado na Justiça 

reivindicando indenização de R$ 50 mil por ter sido assaltado a caminho do trabalho. 
Ele também reclamava o não recebimento de hora extra. 

 
O magistrado decidiu contra o trabalhador e o condenou a pagar R$ 8,5 mil pelas 
custas do processo, pela sucumbência e por litigância de má-fé – já que a reclamação 

do não pagamento de hora extra não se sustentava. 
 

O intuito do legislador foi desestimular condutas temerárias, de quem entrava com a 
ação para ver no que vai dar, analisa a professora da PUC-SP Carla Romar. “Um efeito 

colateral negativo é que muita gente pode evitar acionar a Justiça em um primeiro 
momento, com medo de ter de pagar pela custa. Eles podem decidir esperar para ver 
como os magistrados irão interpretar as primeiras ações.” 

 
“Pela minha experiência, são poucas as ações completamente sem fundamento 

abertas na Justiça do Trabalho. Mas existe um pouco de exagero em alguns processos. 
Muitas vezes, o autor tem direito a cinco questões que estão sendo cobradas, mas 
coloca mais duas na ação, só para ver no que dá”, diz Carla. 

 
O juiz do Trabalho Raphael Brolio, do TRT da 2.ª Região, diz que as dúvidas sobre a 

reforma trabalhista se explicam, em partes, pelo pouco tempo de maturação entre a 
aprovação e a entrada em vigor da nova CLT. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/reforma-trabalhista-deve-inibir-acoes-aventureiras/


“Além de o nível de discussão com a sociedade ter sido muito baixo, seria preciso pelo 
menos um ano para a mudança. Há magistrados contrários e a favor das novas regras, 
mas o tema merecia mais discussões. Nem é uma questão de o juiz não aplicar a nova 

lei, mas de interpretá-la como julgar melhor.” 
 

Trabalhador intermitente pode ficar sem alguns benefícios 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Trabalhadores contratados sob o novo regime intermitente criado pela reforma 
trabalhista que tiverem remuneração inferior ao salário mínimo poderão ficar sem 

direito à aposentadoria e benefícios da Previdência.  
 

O problema é reconhecido pelo governo e, para tentar contornar a situação, a Medida 
Provisória 808 cria a possibilidade de recolhimento previdenciário adicional a ser pago 
pelo próprio trabalhador. Sindicatos prometem pressão para que o Congresso mude a 

regra. 
 

A MP 808 editada na terça-feira, 14, detalhou o funcionamento da Previdência para os 
trabalhadores intermitentes. Esse tipo de contrato não prevê carga horária mínima e 
o empregado atua apenas quando é convocado.  

 
Segundo especialistas, a modalidade deve ser usada em categorias com demanda 

irregular por mão de obra na semana, como garçons. Pela lei, esses empregados 
devem receber pela hora ou dia pelo menos o valor proporcional ao salário mínimo: 
R$ 4,26 pela hora ou R$ 31,23 pelo dia de trabalho. 

 
Por essas características, é possível que um empregado com carteira assinada na 

modalidade intermitente termine o mês com renda inferior ao salário mínimo. Como o 
valor do contracheque é base de cálculo para os encargos sociais, o empregador 
recolherá, nesses casos, menos que a atual contribuição mínima ao INSS e ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 

A situação tem potencial de criar um limbo na seguridade social. Para contornar o 
risco, a MP prevê que trabalhadores que “receberem remuneração inferior ao salário 
mínimo poderão recolher a diferença” entre o valor do contracheque e a contribuição 

exigida para quem ganha o salário mínimo. 
 

Quem não recolher o adicional por conta própria, cita a MP, “não será considerado 
para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de 
Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão 

dos benefícios previdenciários”.  
 

Ou seja, não terá acesso à aposentadoria nem concessões como licença médica. 
“Quem receber menos de um salário mínimo dificilmente vai ter capacidade de pagar 

o extra. A medida parece ainda mais preocupante com a reforma da Previdência que 
exigirá mais tempo de contribuição”, diz o secretário-geral da Força Sindical, João 
Carlos Gonçalves.  

 
O presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio dos Santos Neto, 

usa o mesmo tom. “Teremos trabalhadores com carteira assinada, mas à margem do 
regime previdenciário.” 
 

Diante do problema, sindicalistas preparam ações para convencer o Congresso a 
mudar a MP. Uma das ideias é propor contribuição adicional das empresas para 

completar o mínimo exigido pelo INSS. “As empresas poderiam completar esse valor 
previdenciário por sua função social”, diz o secretário da Força Sindical. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/trabalhador-intermitente-pode-ficar-sem-alguns-beneficios/


O advogado trabalhista James Siqueira, sócio da Augusto Siqueira Advogados, avalia 
que esse trecho da MP esclarece responsabilidades do empregador e trabalhador sobre 
os custos do INSS.  

 
“Quem está no mercado informal poderá ser intermitente com segurança jurídica para 

contribuir com a Previdência 
 

Acordo individual vale mais que coletivo? LG quer implantar regra não 
prevista na nova CLT 

16/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 14-11-2017) 

 
Fabricante de celulares tentou mudar contrato de trabalho de seus 

funcionários um dia antes de entrada em vigor da nova legislação trabalhista 

 

 
 

  
A multinacional LG, fabricante de celulares e eletrodomésticos, tentou modificar o 
contrato assinado dos trabalhadores de sua fábrica em Taubaté, no interior de São 

Paulo, na sexta-feira (10), um dia antes da entrada em vigência da nova legislação 
trabalhista.  

 
Segundo a Federação dos Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT), a LG preparou um termo 
aditivo de contrato para cada empregado. O documento ressaltava que, com a 

reforma, prevaleceriam acordos individuais sobre as negociações e convenções 
coletivas. 

 
Isso, contudo, não está previsto nas novas regras trabalhistas. A nova CLT diz apenas 
que os acordos prevalecem sobre a lei – e não uns sobre os outros. Além disso, acordos 

individuais só podem ser firmados por alguns trabalhadores: os que têm ensino 
superior e ganham pelo menos duas vezes mais do que o teto do INSS. Como o teto 

hoje é de R$ 5.578, os trabalhadores que podem assinar acordos individuais com as 
empresas têm de ganhar R$ 11.156 ou mais. 
 

O adendo contratual da LG também estabelecia que o departamento de recursos 
humanos e os gestores, com representantes da empresa, poderiam combinar 

individualmente com os trabalhadores a compensação de horários em um banco de 
horas. Além disso, o documento define o fracionamento de férias e condições de 

pagamento da folha e das horas extras, entre outros assuntos. 
 

Suspensão temporária do novo contrato 
O presidente FEM-CUT, Luiz Carlos da Silva Dias, disse que a entidade se reuniu na 
segunda-feira (13) com a empresa, que concordou em suspender, por ora, a validade 

do novo contrato. Segundo Luizão, a direção da fábrica informou que “conversaria 
internamente” e emitiria uma posição para a FEM-CUT. 

 
Para o sindicalista, o maior problema da iniciativa da LG foi a falta de um diálogo prévio 
com os trabalhadores e o sindicato. “Foi uma imposição da empresa aos trabalhadores. 

A maior parte dos itens no contrato dependeria de um aval do sindicato, como o banco 
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de horas. Eles sequer discutiram com os trabalhadores quais seriam os critérios”, 
afirmou o representante dos trabalhadores. 
 

De acordo com Silva Dias, a maior parte dos metalúrgicos já havia assinado o adendo 
contratual antes da intervenção do sindicato. “Eles foram acuados”, disse o 

sindicalista. 
 

O que diz a LG 
A unidade da LG em Taubaté é responsável pela produção de celulares e máquinas de 
lavar. A fábrica emprega cerca de 1,5 mil funcionários. Além da fabricação de 

produtos, a unidade também tem um call center. 
 

Procurada, a LG informou por meio da sua assessoria de imprensa que não se 
posicionaria sobre o assunto. 
 

 

IPC-S fica em 0,30% na 2ª quadrissemana de novembro, diz FGV (0,36% na 
anterior) 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou 
para 0,30% na segunda quadrissemana de novembro, informou nesta quinta-feira, 

16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,06 ponto porcentual abaixo 
do registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou 
variação de 0,36%. 

 
Das oito classes de despesas analisadas pela FGV, seis apresentaram decréscimo em 

suas taxas de variação: Vestuário (-0,01% para -0,52%), Despesas Diversas (0,21% 
para 0,10%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,49% para 0,47%), Habitação (0,76% para 
0,75%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,31% para -0,32%). 

 
Em contrapartida, apresentou acréscimo em sua taxa de variação o grupo Transportes 

(0,23% para 0,66%). O grupo Comunicação repetiu a taxa de variação que havia sido 
registrada na última apuração, de 0,49%. 
 

Medida Provisória de reforma trabalhista muda contribuição à Previdência 

16/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A medida provisória assinada pelo governo de Michel Temer na última terça (14) altera 
também a contribuição ao INSS do intermitente.  

 
O trabalhador que tiver esse tipo de contrato e não conseguir receber, no fim do mês, 

o equivalente a um salário mínimo (R$ 937,00) terá de fazer uma contribuição 
adicional ao INSS para garantir a condição de segurado. Se esse complemento não for 

pago, ele não terá direito a benefícios da Previdência.  
 
A MP estabelece que o empregador deve recolher as contribuições previdenciárias, 

inclusive do trabalhador, e o depósito do FGTS com base no valor pago no mês. Além 
disso, deve dar ao trabalhador o comprovante desses pagamentos.  

 
A exceção é o auxílio-doença por acidente. De acordo com a Casa Civil, para 
pagamento desse benefício, não haverá carência a ser cumprida, e o trabalhador terá 

direito ao benefício mesmo que sofra um acidente no primeiro dia de trabalho. 
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Benefício inicial da Previdência cai com reforma 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A proposta mais enxuta de reforma de Previdência vai incluir um novo modelo de regra 
de cálculo para os benefícios do INSS. Segundo apurou o ‘Estadão/Broadcast’, quem 

cumprir o tempo mínimo de 15 anos de contribuição terá direito a 60% do salário de 
contribuição e terá, como incentivo para continuar trabalhando, a correção desse 

porcentual, com ganhos crescentes. 
 
O ajuste na regra de cálculo é necessário porque o governo deu sinal verde para a 

redução da exigência no tempo mínimo de contribuição para aposentadoria pelo INSS, 
que era de 25 anos no texto aprovado na comissão especial da Câmara (com direito a 

70% do salário de contribuição) e agora será de 15 anos. Há intenção de manter uma 
exigência mais dura para os servidores dos regimes próprios, com tempo mínimo ainda 
em 25 anos. 

 
O novo desenho da regra de cálculo continua impedindo que qualquer benefício seja 

pago abaixo do salário mínimo. Ou seja, quem recebe pelo piso precisará apenas 
cumprir as exigências de tempo de contribuição (15 anos) e idade (65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres) para requerer aposentadoria no valor de um salário 

mínimo. 
 

Piso. Já quem ganha mais que o piso nacional terá direito a 60% do salário de 
contribuição ao cumprir os 15 anos de contribuição e, a partir daí, obterá ganhos 
crescentes se continuar trabalhando. Será acrescentado 1 ponto porcentual sobre a 

média dos salários a cada ano adicional entre os 16 e 25 anos de contribuição; 1,5 
ponto porcentual a cada ano entre os 26 e 30 anos de contribuição; 2 pontos 

porcentuais ao ano entre os 31 e 35 anos de contribuição; e 2,5 pontos porcentuais a 
partir dos 36 anos de contribuição. Para conseguir 100% da média de salários, serão 
necessários 40 anos de contribuição. 

 
Dessa forma, um trabalhador da iniciativa privada que contribua por 32 anos receberá 

81,5% do seu salário de contribuição. Se ele optar pela aposentadoria antes, quando 
completar 16 anos de contribuição, esse porcentual será de 61%. Essa segunda 
hipótese não era possível pelo texto da comissão especial. 

 
A nova regra de cálculo que está sendo proposta mantém os ganhos que seriam 

obtidos pelos trabalhadores no modelo anterior, que partia dos 70% do salário de 
contribuição quando cumprida a exigência mínima dos 25 anos de contribuição.  
 

A adaptação ocorreu apenas na redução do ponto de partida (de 70% para 60%). E 
isso foi feito na mesma medida da diminuição do tempo mínimo de contribuição (de 

25 para 15 anos), e fixação de ganhos de 1 ponto a cada ano nesse começo. 
 

Benefício integral. No projeto original enviado do governo para o Congresso, a 
previsão era de que o benefício integral só seria atingido com 49 anos de contribuição. 
Na comissão especial da Câmara, esse período foi reduzido para 40 anos, e, segundo 

o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), não há 
discussões sobre uma elevação desse tempo. 

 
Oliveira Maia trabalha para construir uma emenda aglutinativa que será apresentada 
no plenário da Câmara para votação. Será uma proposta mais enxuta para vencer 

resistências do Congresso. 
 

 Segundo apurou o ‘Estadão/Broadcast’, a fixação do ponto de partida da regra de 
cálculo em 60% tem respaldo em emendas que sugeriam esse mínimo para os 
benefícios. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/beneficio-inicial-da-previdencia-cai-com-reforma-enxuta/


Acordo pode levar à alta de royalties na mineração para 3% em vez de 4% 

16/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 Danilo Verpa/Folhapress 

 

 

 

 Projeto de mineração de ferro em Canaã dos Carajás, no Pará 

    

 Executivos do setor de mineração ouvidos pela coluna afirmam que as negociações 

em curso podem levar a um acordo que viabilize o aumento dos royalties do minério 
de ferro para uma alíquota fixa de 3%.  
 

Esse percentual é visto como um meio termo, afirma um executivo de uma empresa. 
Um acordo de alta de 3% é melhor que 4%, mas aumento de imposto nessa altura é 

ruim, diz outro executivo, ao ressaltar a relevância do setor.  
 
Para ele, entre o Brasil e a Austrália, a China, maior importadora do metal, preferirá 

o concorrente mais próximo e de preço menor.  
 

Ao alterar a medida provisória de julho, o Congresso Nacional fixou em 4% a alíquota 
sobre o metal, por pressão de municípios com atividade mineradora em Minas Gerias 
e Pará.  

 
A MP 789, que expira no próximo dia 28, havia aumentado os royalties, de forma 

progressiva, conforme os preços internacionais do minério. A alíquota, que hoje é de 
2% sobre a extração do metal, manteria esse patamar quando o preço da commodity 
ficasse abaixo de US$ 60 (R$ 198) a tonelada, e poderia chegar a 4%, com o valor 

acima de US$ 100 (R$ 331).  
 

Antes, a incidência do tributo se dava sobre a receita líquida, e não sobre a bruta.  
 

Se passarem as mudanças do relator, a Vale e demais mineradoras verão a Cfem 
(Compensação Financeira pela Exploração Mineral) dobrar. Houve quem apresentasse 
emendas com alíquotas ainda maiores, de 6% e 7%.  

 
O governo já se manifestou contrário às alterações na MP.  

 

Fiat viu em regime militar aval para fábrica no Brasil 

16/11/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Fiat via na cúpula do regime militar brasileiro uma garantia de estabilidade no País 

e chegou a tecer amplos elogios aos generais no comando do governo. Isso é o que 
revelam arquivos oficiais da gigante do setor automotivo consultados pelo ‘Estado’ em 
Turim, sede da empresa. 

 
Nos anos 70, atendendo a uma estratégia de expansão comercial, a Fiat foi buscar no 

Brasil sua nova base de produção para um mercado que dava fortes sinais de 
crescimento e para exportar aos países em desenvolvimento.  
 

O projeto casava com um desejo de tecnocratas em Minas Gerais de atrair uma grande 
indústria de transformação. O que seria implementado, portanto, era uma empresa de 

capital misto. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/11/1935578-acordo-pode-levar-a-alta-de-royalties-na-mineracao-para-3-em-vez-de-4.shtml
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fiat-viu-em-regime-militar-aval-para-fabrica-no-brasil/


Ainda em 1971, os primeiros estudos foram realizados para tentar identificar de que 
forma a empresa poderia chegar ao País.  
 

Estavam sendo considerados a compra de uma fábrica em São Paulo, um investimento 
na Bahia ou chegar a um acordo de cooperação. Falava-se que os anos 80-90 seriam 

marcados por um “boom do mercado brasileiro”. Politicamente, o País era visto em 
um informe de 20 de janeiro de 1973 como oferecendo “confiança suficiente” e, 

naquele ano, um acordo foi fechado com o governo de Minas. 
 
Enquanto as obras para a fábrica começavam a ser feitas, a equipe da Fiat em Turim 

preparou dezenas de informes sobre a situação política e econômica do Brasil. A busca 
por entender o que ocorreria no País nos anos seguintes fica clara pelos documentos, 

numa prática recorrente da Fiat por mapear a realidade política de onde estava 
atuando para poder vender. 
 

Num desses estudos internos, de 28 de julho de 1974, o destaque é o “milagre 
econômico” brasileiro, com taxas de crescimento acima de 10% no início daquela 

década.  
 
Mas, num sinal de alerta, a empresa admitia: “foi mantido um processo de 

concentração de renda a favor da classe privilegiada”. Segundo a análise, havia um 
risco de “injustiça social” se transformar em “risco político”. No mesmo documento, a 

empresa cita a necessidade de “controlar a tensão social” e que “o crescimento 
acelerado e o caminho autoritário acentuaram as contradições e a dramática 
desigualdade da sociedade brasileira”. 

 
Em setembro de 1974, mais um informe interno da empresa voltava a destacar a 

importância do crescimento do mercado brasileiro.  
 
“O desenvolvimento da economia brasileira é uma realidade importante e positiva que 

aconteceu nos últimos dez anos”, disse. No mesmo documento, aponta-se que são os 
generais os responsáveis pela expansão graças a uma estabilidade. “A estabilidade 

política começou a ser um fato em 1964 depois da mudança de um equilíbrio político 
e que foi acompanhada por um alto nível de eficiência nas principais autoridades 
administrativas”, destacou. 

 
Em setembro de 1975, mais um informe é produzido e se constata que o então 

presidente Ernesto Geisel tinha a intenção de “promover a maior distribuição de renda 
para a parte menos privilegiada, aumentando de tal modo a potencialidade de 
crescimento da demanda interna de bens de consumo, como o automóvel”.  

 
De acordo com o estudo, a Fiat seria “beneficiária da nova política governista no campo 

social”. 
 

A lógica era simples: quanto maior a classe média urbana, maior o mercado 
consumidor para os carros de mil cilindradas. 
 

Cordialidade. Os documentos também dão fortes indicações da relação cordial que 
existia entre a empresa e os generais. Na preparação da inauguração da fábrica de 

Betim, em 1976, uma troca de telegrama de 8 de julho cita expressamente a 
importância e urgência de que um convite seja feito ao presidente brasileiro para que 
esteja no evento em Minas Gerais, que ocorreria no dia seguinte. 

 
O discurso preparado pelo presidente mundial da Fiat, Giovanni Agnelli, conhecido 

como Gianni, não deixava dúvidas do que significava a abertura da fábrica. “Trata-se 
da experiência mais importante de investimento direto da história da Fiat”, disse. “Uma 
cidade que sabe ter uma correta política de transporte, na qual o carro circula como o 

sangue nas veias, é uma cidade moderna, equilibrada”, disse. Mas ele também destaca 



que a presença da Fiat ali, naquele momento, ocorre “em harmonia com a própria 
política”. 
 

Em informes internos produzidos sobre o cenário político nacional às vésperas da 
inauguração, a análise constata “uma estabilização política de fato” do País graças ao 

regime implementado pelos militares. Segundo o informe, de 6 de julho de 1976, havia 
uma “estabilidade e hegemonia permanente”. Em outro trecho, João Goulart, 

presidente de 1961 a 1964, é qualificado como “um governo populista”. 
 
Sindicalismo. A análise deixa claro ainda que parte dessa estabilidade veio graças à 

repressão. Geisel, segundo o documento, “não desmantelou o aparelho repressivo” e 
conseguiu desfazer a rede clandestina do Partido Comunista Brasileiro, “sobretudo a 

célula sindicalista”. 
 
Já o MDB era descrito como incapaz de “assegurar uma direção política do tipo 

moderno” e parte de sua debilidade viria da impossibilidade de contar com os 
trabalhadores. Apontando para a repressão contra os sindicatos, a análise constata 

que o MDB “não pode recorrer às agitações de massa” e foi constituída “quase 
puramente de intelectuais”. 
 

Em mais de 20 pastas com centenas de documentos sobre o Brasil nos arquivos em 
Turim, nenhum deles trata das relações nem com os sindicatos nem com os 

trabalhadores. Questionado, o Centro Histórico da Fiat explicou que não tinha tais 
documentos.  
 

Uma das poucas informações sobre a relação com trabalhadores e segurança é um 
organograma de 1981 em que todos os diretores da empresa são citados. Responsável 

por “Segurança e Informações” estava J. M. Klein, um coronel do Exército e que seria 
instrutor de equitação antes de assumir o posto. 
 

Durante a ditadura, não era incomum um militar assumir um cargo em grandes 
empresas. Não há, porém, nenhum detalhe sobre suas funções nem sobre seu papel 

na Fiat, ainda que ele tivesse de responder diretamente ao presidente da empresa, na 
época Miguel Augusto Gonçalves de Souza.  
 

Num outro documento que servia de praxe da sede da empresa para todas suas filiais 
pelo mundo, os escritórios da Fiat no Brasil foram orientados a montar um 

organograma de seus funcionários e atividades. Mas a ordem era também a de indicar 
quais deles faziam parte de órgãos de segurança pública. 
 

“Fornecer um organograma atualizado indicando pessoas-chave que sejam de 
nacionalidade brasileira e aquelas que são do tipo ISP”, indicou. Na Itália, a sigla ISP 

se refere ao Instituto de Segurança Pública.  
 

A ordem também pedia que uma segunda lista fosse produzida com as pessoas que 
não poderiam figurar no organograma oficial que fossem de órgãos de segurança. Um 
dos objetivos seria o de garantir a segurança da família Agnelli, alvos de sequestro na 

Argentina e na mira da extrema-esquerda e mesmo da máfia na Itália. 
 

Aureliano. Em 1978, a troca no comando do governo revelou uma vez mais a 
necessidade que a Fiat sentia em manter boas relações com o novo presidente. A 
cúpula da empresa, imediatamente no momento da designação de João Figueiredo, 

colocou em andamento uma “operação congratulações”.  
 

Na troca de mensagens no dia 6 de janeiro entre a empresa no Brasil e a direção em 
Turim, são recomendadas frases que se deveriam usar numa carta oficial da Fiat para 
saudar o novo presidente. 

 



Mas o principal destaque era o fato de o vice-presidente escolhido ser Aureliano 
Chaves, governador de Minas Gerais e uma pessoa que, por conta da fábrica da Fiat 
no Estado, teria mantido uma relação estreita com a cúpula da empresa. Uma 

delegação da Fiat o visitaria naquele mesmo dia para o felicitar. 
 

Na carta que seria enviada, a sugestão era a de destacar o “brilhante desenvolvimento 
do País” e garantir que a empresa desejava “aprofundar sua iniciativa industrial no 

Brasil”. “Para Aureliano, é um grande sucesso pessoal”, indica o texto interno da 
FIATiat, que ainda sugeria que o senador italiano e ex-CEO da empresa, Umberto 
Agnelli, também enviasse uma mensagem positiva. “Chaves fala com muita estima da 

amizade com UA”, explicou o documento, numa referência ao senador. 
 

Transição. Se os militares eram garantias de estabilidade, a Fiat não deixava de se 
preparar para a redemocratização. Ainda em 4 de maio de 1981, uma carta do diretor-
presidente da Fiat, Miguel Augusto Gonçalves de Souza, ao administrador delegado da 

Fiat, Cesare Romiti, destacava que o Brasil dava sinais de embarcar por esse caminho. 
Mas, segundo ele, ao contrário do que teria ocorrido em outros locais do mundo, tal 

transição estava ocorrendo em um cenário de “paz”. 
 
Para o executivo, o Brasil passara a “adotar princípios democráticos de governo que 

vigoram nas nações industrializadas do Hemisfério Ocidental”. Ele ainda aponta que o 
sindicalismo teria passado por uma “reestruturação” para ser “os autênticos 

representantes sindicais”.  
 
Num apelo ainda por mais recursos da sede da Fiat na Itália às operações no Brasil, o 

executivo ainda faz uma aposta: em poucos anos, o PIB do País se aproximaria da 
Itália, Canadá e Inglaterra. Não havia, segundo ele, motivo para não ampliar os 

investimentos no Brasil. Procurada pela reportagem, a Fiat no Brasil optou por não 
comentar o conteúdo dos próprios arquivos. 
 

Saia-justa. Estudos internos da Fiat, porém, não evitaram uma saia-justa durante a 
inauguração da fábrica de Betim (MG), em 1976. Num dos eventos, Giovanni Agnelli, 

presidente global da montadora, conversava em italiano com um interlocutor e fez 
referências à necessidade por um regime democrático.  
 

O então presidente Ernesto Geisel, que não estava distante, os interrompeu para 
relembrar que no Sul não se aprende apenas alemão, mas italiano também. Numa 

descrição detalhada de Geisel feita às vésperas da inauguração, a análise aponta o 
presidente como um “trabalhador tenaz” e parte dos “generais empreendedores” da 
América Latina. “Ele foi perpetuamente o primeiro de sua classe e na vida”.  

 
O informe ainda destacava a “honestidade”, a “ética de trabalho do tipo germânico” e 

o fato de Geisel acreditar ter sido “messianicamente escolhido para salvar o País”. 
 

Análise de dados vira foco das montadoras 

16/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
Problemas de mobilidade e ambientais e o surgimento de aplicativos de carona 

compartilhada mudaram a maneira como a indústria automobilística enxerga seu 
futuro: com veículos autônomos, elétricos e conectados.  A nova visão tem alterado o 
foco e a alocação de recursos dentro das montadoras.  

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/11/1935728-analise-de-dados-vira-foco-das-montadoras.shtml


"Por anos, a engenharia foi a ciência que pautou a indústria automotiva. Hoje, é a 
tecnologia da informação. Todo o nosso desenvolvimento nas próximas décadas será 
em dados", diz Henrique Miranda, gerente de marketing da BMW responsável pelo 

Connected Drive no Brasil.  
 

A BMW anunciou, neste ano, a construção de um novo data center em Munique, na 
Alemanha. O novo centro será dez vezes maior do que o que está sendo usado 

atualmente pela empresa.  
 
Miranda descreve como "dramática" a mudança na cultura organizacional nos últimos 

cinco anos.  
 

No Brasil, a BMW possui hoje cerca de 21 mil carros com um SIM card embutido.  
 
Os veículos conectados oferecem aos clientes serviços como o acionamento 

automático de uma chamada de emergência em caso de acidente e a telemetria, que 
indica, de forma personalizada, a necessidade de revisão ou troca de peças.  

 
A expectativa é que o número cresça com rapidez e que a conexão ofereça um número 
cada vez maior de serviços.  

 
A tendência representa um novo desafio para o setor: o processamento e 

gerenciamento de um volume de dados muito grande.  
 
"Dificilmente os computadores tradicionais vão conseguir gerar e gerir a quantidade 

de informações e dados necessárias para que um sistema de carros autônomo aderido 
em larga escala, por exemplo, funcione", diz.  

 
SOLUÇÃO QUÂNTICA  
Para solucionar o futuro problema, a Volkswagen investiu, no primeiro semestre neste 

ano, em uma tecnologia ainda em desenvolvimento: a computação quântica.  
 

A novidade é o uso de princípios da física quântica para realizar cálculos complexos 
com uma grande quantidade de variáveis em uma velocidade superior à de 
computadores digitais (veja abaixo).  

 
O novo computador, de preço estimado em US$ 15 milhões, da empresa canadense 

D-Wave, está sendo usado para projetos experimentais.  
 
Um deles buscou calcular uma rota otimizada para 10 mil táxis em Pequim, cidade de 

20 milhões de habitantes (quase o dobro de São Paulo) e com 5 milhões de veículos.  
 

O serviço testado é diferente do oferecido por aplicativos de informação de trânsito 
em tempo real, como o Waze. Enquanto um apenas informa qual a rota com menor 

tráfego, o outro calcula, de forma simultânea, qual caminho todos os carros devem 
percorrer para chegar ao local desejado de forma que o trânsito nunca se forme.  
 

De acordo com Florian Neukart, diretor de dados da empresa, a tecnologia pode ser 
utilizada, no futuro, em outras aplicações que exigem grande processamento de dados 

em tempo real, como no caso dos carros autônomos.  
 
-  

TECNOLOGIA QUÂNTICA 
Computadores usam princípios da física para atingir novo patamar de processamento  
 Ilustração Luciano Veronezi/Editoria de Arte/Folhapress  



 

SOBREPOSIÇÃO 
É um princípio fundamental da mecânica quântica. Um sistema físico, como um 

elétron, por exemplo, existe em todos os estados possíveis simultaneamente antes de 
ser medido. A computação digital funciona com um sistema binário: a informação é 

armazenada ou transmitida através de um bit, que pode assumir um de dois valores: 
0 ou 1. Na computação quântica, o qubit pode assumir os dois valores 
simultaneamente  

 
Exemplo 

Na física tradicional, ao jogar uma moeda, é possível obter dois resultados: cara ou 
coroa. Na física quântica, é como se a moeda estivesse girando continuamente, sendo 
ao mesmo tempo cara e coroa  

 

Ilustração Luciano Veronezi/Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

EMARANHAMENTO QUÂNTICO 

Permite que dois objetos estejam ligados, não importa sua distância. No caso da 
computação quântica, isso dá ao qubit a capacidade de crescer exponencialmente: se 
um qubit representa dois estados simultaneamente, dois deles representará quatro 

estados. Isso significa maior capacidade de processamento de dados  

 

Ilustração Luciano Veronezi/Editoria de Arte/Folhapress 

 

 

 
FRAGILIDADE 

O ponto negativo é que o estado quântico é muito frágil: se você tentar medir, 
observar ou perturbar o sistema de alguma forma, ele pode entrar em colapso. Dados 

podem ser facilmente perdidos  
 Ilustração Luciano Veronezi/Editoria de Arte/Folhapress  



 

NÃO É POSSÍVEL CLONAR 
Como a informação do computador quântico não pode ser perturbada sem afetar o 

sistema, é impossível copiar informações do qubit sem o conhecimento daquele que 
enviou ou recebeu a informação. Porém, um computador quântico funcionante é capaz 

de descriptografar dados de um computador digital, e pode deixar a internet menos 
segura  

 

 

Ilustração Luciano Veronezi/Editoria de 
Arte/Folhapress 

 

 
 

Continental terá ajuda das montadoras para crescer em 2018 

16/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

O crescimento da Continental em 2018 virá do fornecimento às linhas de montagem. 
A expectativa é do vice-presidente da empresa para o Mercosul, Renato Sarzano. “A 
entrega para as montadoras vai aumentar em automóveis e caminhões”, afirma. 

 
Desde 2016 a empresa vem ampliando o fornecimento direto de pneus comerciais, 

dobrando as entregas às fábricas de caminhões e carretas.  
 
“E este ano conquistamos fornecimentos importantes para automóveis como Renault 

Kwid e Captur e também para o Nissan Kicks”, recorda Sarzano. Novas negociações 
estão adiantadas e em 2018 a empresa passará a fornecer para a linha leve o pneu 

Power Contact 2, que promete rodar 20% a mais que os concorrentes. 
 
A expectativa de alta da Continental também tem como base as projeções econômicas, 

que creem em crescimento do PIB em 2,3% e em juros e inflação anuais de 7% e 4%, 
respectivamente. A fábrica de Camaçari (BA) opera com 2 mil funcionários em três 

turnos. Trabalha perto do limite da capacidade instalada, que é de 1 milhão de 
unidades por ano.  

 
No acumulado até outubro a produção também teve pequeno crescimento sobre igual 
período de 2016. “Mas a indústria de pneus está completando seus ciclos de 

investimento iniciados por volta de 2014 e não são esperados novos ciclos (em curto 
prazo) para expansão”, adverte Sarzano. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26684/continental-tera-ajuda-das-montadoras-para-crescer-em-2018


O vice-presidente da Continental afirma que 15% do que a empresa produz no Brasil 
é exportado, mas vê problemas para ampliar o mercado externo: “Os custos no Brasil 
ainda são altos e é difícil quando se tem de importar matéria-prima como nós e 

exportar o produto acabado.” 
 

Segundo ele, as vendas ao mercado de reposição tendem a ser iguais às de 2017. O 
aftermarket responde atualmente por 65% dos negócios da Continental no País.  

 

Montadoras pressionam Temer por Rota 2030 

16/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

Representantes das montadoras se reuniram com Temer e ministros em defesa do 
Rota 2030 
 

Diante da resistência do Ministério da Fazenda em aprovar qualquer incentivo 
tributário para o Rota 2030, com questionamento sobre o mérito do novo programa 

de desenvolvimento do setor automotivo nacional que vem sendo discutido desde 
abril, presidentes e diretores de quase todos os fabricantes de veículos instalados no 
Brasil desembarcaram em peso no Palácio do Planalto em Brasília, na terça-feira, 14.  

 
Lá se reuniram todos com o mandatário alçado à Presidência da República, Michel 

Temer, que estava ladeado justamente pelos dois principais antagonistas do Rota 
2030: de um lado o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do outro Marcos 
Pereira, titular do MDIC, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, onde 

acontecem as principais negociações do programa que não consegue ser aprovado 
após mais de uma centena de reuniões.  

 
Oficialmente, só se sabe que os participantes afagaram o mandatário de plantão com 
elogios à reforma trabalhista e apoio às mudanças na Previdência. De concreto, após 

o encontro Antonio Megale, presidente da associação dos fabricantes, a Anfavea, deu 
a seguinte declaração à Agência Brasil:  

 
“Não discutimos detalhes do programa, mas o que tem esboçado é que realmente os 
30 pontos (de majoração do IPI sobre os carros importados) caem e deverá ter alguma 

alíquota complementar da ordem de 10 ou 15 pontos, que poderá ser anulada 
mediante compromisso que as empresas venham a fazer, mais ou menos nos moldes 

do Inovar-Auto”, disse.  
 

A proposta que vem sendo defendida pelo MDIC e montadoras é de aplicar 10 ou 15 
pontos porcentuais sobre o IPI de todos os veículos vendidos no País, que poderão ser 
abatidos pelas montadoras que atingirem objetivos de eficiência energética, segurança 

e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  
 

É basicamente o mesmo mecanismo do Inovar-Auto estabelecido para abatimento dos 
30 pontos sobre o IPI no período 2013-2017, mas desta vez sem discriminação entre 
produtos importados e nacionais, para evitar sanções da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), que recentemente condenou o Brasil por essa política tributária 
considerada protecionista pela entidade, que estipula aplicação de alíquota máxima de 

35% de imposto de importação – o que já é feito pelo Brasil – e nenhuma outra 
majoração fiscal em função da origem dos produtos.  
 

A Fazenda alega que esse desenho tributário é uma redução de imposto e causará 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26683/montadoras-pressionam-temer-por-rota-2030


perda de arrecadação. No entanto, na prática a sobretaxação de 30 pontos do Inovar-
Auto termina em 31 de dezembro próximo com o fim do programa e teve impacto 
fiscal irrelevante, pois na prática quase nenhum importador ou fabricante pagou o 

imposto extra, nem pagará os 10 ou 15 discutidos agora, uma vez que a maioria busca 
cumprir as exigências e metas dos programas para evitar custo tributário adicional em 

um país que já tem carga elevada.  
 

Por isso mesmo, em vez de se trabalhar em cima de majoração de imposto para depois 
reduzi-lo, muitos analistas defendem que seria mais racional criar legislação 
apropriada que obrigasse as empresas a atingir metas de eficiência energética, 

redução de emissões, segurança veicular e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento. E quem não cumprisse a lei, pagaria multa.  

 

 
 

Ford se prepara para novo investimento no Brasil 

16/11/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

  
Estamparia, que prensa as chapas as carroceria do veículo, tem 75% de automação 
O último ciclo de investimento da Ford no Brasil, de US$ 4,5 bilhões, começou a ser 

aplicado em 2010 e foi encerrado em 2015. Parte do aporte contemplou importantes 
mudanças na operação brasileira, como a implementação dos primeiros conceitos de 

indústria 4.0 na fábrica de Camaçari (BA), uma das mais modernas que a empresa 
possui no mundo, incluindo sua fábrica de motores instalada na mesma área.  
 

A unidade baiana, responsável pela produção do EcoSport e do Ka nas suas versões 
hatch e sedã, deve continuar recebendo investimento para sua contínua 

modernização. 
 
“Já estamos preparando o próximo”, afirma o gerente do complexo industrial da Ford 

Nordeste, Silvio Illi, ao ser questionado sobre o próximo ciclo de investimento no País, 
contudo, sem mencionar quando a montadora pretende fazer o anúncio. 

 
Inaugurado em 2001, o complexo industrial de Camaçari é um dos poucos no Brasil 
que atualmente trabalham em três turnos e no limite máximo de sua capacidade: são 

47 carros produzidos por hora, 1.042 por dia, 250 mil por ano. Segundo Ille, aumentar 
a capacidade é uma questão de reação do mercado: “Vai depender do avanço da 

economia”, pondera. 
 

A planta ganhou importância global ao produzir o novo EcoSport, projeto global 
desenvolvido pela operação brasileira. Foram cerca de quatro anos desde a concepção 
até o lançamento, este ano. A produção nacional é responsável por abastecer o 

mercado latino-americano. Para fazer a nova geração do SUV, a fábrica de Camaçari 
passou a contar com alto grau de automação e modernização. Na linha de 
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estampagem, por exemplo, 75% dos processos são robotizados. Com mais de 600 
robôs, de US$ 100 mil cada um, o processo de armação de carrocerias (solda) é todo 
feito por gerenciamento eletrônico via intranet.  

 
“O monitoramento é capaz de rastrear o que está sendo produzido, o tipo de modelo, 

a versão e até para qual revenda ele está destinado”, explica o gerente de manufatura 
da fábrica de Camaçari, Eduardo Fajardo. 

 
O mesmo se aplica na linha de montagem final: “Os fornecedores são interligados, por 
meio do sistema, são avisados desde o início do processo quais carros serão montados 

e quais peças devem utilizar”, comenta. 
 

As células de montagem são abastecidas conforme a demanda, no conceito just in 
time, e por um carrinho elétrico autônomo. Tudo o que acontece ao longo da produção 
é visível a todos, por meio de um painel informativo eletrônico presente em todas as 

fábricas: “Com a análise do big data a equipe é capaz de gerenciar de forma 
absolutamente assertiva toda a manufatura”, acrescenta Ille. 

 

Lucro da Tupy dá salto com recuperação do setor automotivo 

16/11/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
A Tupy, maior fornecedora de componentes fundidos do setor automotivo nacional, 

no terceiro trimestre do ano registrou alta de 19,4% no volume físico de entregas 
(141,7 mil toneladas) em relação ao realizado no mesmo período de 2016, 
alavancando lucro e receita da empresa.  

 
O fornecimento de produtos para veículos comerciais e máquinas agrícolas, de 

construção foi responsável pelo resultado positivo, com aumento de 16,5% das 
compras no mercado interno e de 19,5% nos volumes destinados ao exterior. Com 
isso, o lucro líquido trimestral da companhia deu salto de 749%, para R$ 76,4 milhões, 

ante R$ 9 milhões nos mesmos três meses do ano passado.  
 

Segundo informa a companhia, as vendas de componentes para veículos no país 
confirmam a expectativa do segundo semestre e permanecem animadoras em relação 
a 2016. As receitas do fornecimento de componentes para carros de passeio 

avançaram 6,4% em relação ao ano anterior e, para veículos comerciais, tiveram alta 
de 55,5%.  

 
O setor de máquinas agrícolas e de construção segue a tendência, com crescimento 
de 34,2% em faturamento, em razão do forte volume de clientes da Tupy nesse 

segmento e da oferta de novos produtos.  
 

O resultado do terceiro trimestre comprova a força da Tupy como no mercado global 
de fundidos. No período, 80,8% do faturamento vieram do exterior, de exportações 

ou a partir das plantas do México, e apenas 19,2% das receitas foram obtidas no 
Brasil. Na divisão por continentes, 62% das vendas foram na América do Norte, 20,1% 
na América do Sul e Central e 11% da Europa. Os 6,9% restantes foram na Ásia, África 

e Oceania.  
 

“Nossa receita total no período, de R$ 962,6 milhões, aumentou 26,2% em relação ao 
terceiro trimestre de 2016. O resultado é reflexo de todo o trabalho da companhia no 
sentido de diversificação de segmentos e mercados, bem como no desenvolvimento 

de produtos e serviços que agregam valor aos nossos clientes”, afirmou em 
comunicado Thiago Struminski, vice-presidente de finanças e administração da Tupy.  

 
O executivo destacou também o forte crescimento das margens brutas e EBITDA 
ajustado (lucro antes de pagamento de juros, impostos e depreciação de ativos, na 
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sigla em inglês), que atingiram 19,2% e 17%, respectivamente, resultante de diversas 
ações de melhoria de processos produtivos e controle de custos.  
 

Este mês a companhia distribuirá juros sobre capital próprio no valor de R$ 50 milhões. 
O valor, em conjunto com o montante distribuído nos primeiros nove meses do ano, 

perfaz R$ 150 milhões, correspondente a uma taxa de dividendos de 6,6% 
(considerando a cotação de fechamento de cada trimestre).  

 

Vendas globais de veículos podem encolher 32,5% até 2040 
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O futuro é paradoxal para a indústria automotiva. Enquanto o número de milhas 
viajadas deve crescer 65% nos próximos anos 23 anos globalmente, o volume de 
emplacamentos tende a cair drásticos 32,5%.  

 
A conclusão é de levantamento feito pela IHS Markit nos Estados Unidos, Europa, 

China e Índia, os principais mercados mundiais. Segundo a consultoria, as vendas 
nestas regiões devem encolher dos atuais 80 milhões de veículos leves por ano para 
cerca de 54 milhões de unidades anuais até 2040. 

 
O movimento seria uma resposta ao aumento do uso de serviços de mobilidade, como 

aplicativos de carona, serviços de transporte individual e plataformas de 
compartilhamento de carros.  
 

A concorrência é cada vez mais multidimensional e menos relacionada somente às 
empresas do mesmo setor, alerta o relatório da empresa. A tendência, indica o 

levantamento, é que com o crescente acesso às novas soluções, o consumidor use 
mais automóveis, mas não veículos próprios. O estudo aponta que o número de milhas 
rodadas anualmente deve registrar aumento expressivo de 65% em 23 anos.  

 
Apesar de serem o principal motivo para a redução do mercado global, a IHS Markit 

indica que serviços de transporte, como os oferecidos por empresas como Uber e 
Cabify, poderão responder por parte da demanda por veículos no futuro. Segundo a 
consultoria, a cadeia de serviços destas plataformas vai demandar 10 milhões de 

carros por ano – a empresa estima que este número seja de 300 mil unidades 
atualmente.  

 
“Nós estamos no auge de uma das maiores transformações no transporte individual 

desde o começo da era automotiva. Entender as implicações de mudança tão grande 
requer perspectiva que vai além de uma só indústria ou mercado”, apontou no relatório 
Jim Burkhard, vice-presidente global da área de energia e mobilidade da empresa.  

 
CARRO ELÉTRICO TERÁ 19% DO MERCADO  

 
Segundo o levantamento, mesmo daqui a duas décadas, a participação dos carros 
puramente elétricos nas vendas ainda será menor, com 80% dos automóveis 

equipados com algum tipo de motor a combustão.  
 

Os modelos puramente elétricos responderão por 19% dos emplacamentos em 2040, 
segundo a IHS Markit. Já os híbridos plug-in terão participação de 14%, enquanto 
carros movidos apenas a gasolina ou a diesel responderão por 62% das vendas. 
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Mesmo que permaneça alto, se concretizado o porcentual será bastante inferior aos 
atuais 98%.  
 

O principal incentivo para a venda de carros zero emissão estará no bolso do 
consumidor: a consultoria entende que, com a redução dos custos das baterias, estes 

carros fiquem mais acessíveis nos próximos anos, atraindo novos clientes. O custo, no 
entanto, só deve ser competitivo a partir de 2030, quando os automóveis elétricos 

poderão ter o mesmo preço de modelos a combustão mesmo sem incentivos fiscais.  
 
O estudo destaca ainda que, a partir de 2030, crescerá também o mercado de carros 

autônomos, que responderá por “parcela significativa das vendas”, indica o estudo, 
sem detalhar números. 

 

Volvo XC60 tem melhor nota do ano no Euro NCAP 
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O novo Volvo XC60, lançado recentemente no Brasil, obteve a melhor nota do ano nos 

testes de segurança realizados pelo Euro NCAP, entidade que periodicamente coloca à 
prova a os carros lançados na Europa por meio de crash tests e avaliações de sistemas. 

O SUV sueco conquistou a classificação máxima, registrando o melhor desempenho 
entre os veículos avaliados este ano pela organização.  
 

Nos testes de impacto, o XC60 atingiu 98% do índice de proteção para ocupantes 
adultos e 87% para crianças, obtendo cinco estrelas, a nota máxima. Com isso, a 

marca sueca confirma sua posição entre os fabricantes líderes globais de segurança 
automotiva.  
 

Durante a avaliação, o XC60 também obteve 95% de eficiência de seus recursos de 
assistência ao motorista, como frenagem automática de emergência. De acordo com 

o Euro NCAP, o nível de segurança do SUV se equipara a veículos acima de seu 
segmento.  
 

No início deste ano, a Volvo foi a primeira fabricante de automóveis a registrar um 
total de seis pontos com o sistema de frenagem autônoma de emergência para 

pedestres no teste promovido pelo Euro NCAP. Na classificação global, os modelos S90 
e V90 alcançaram cinco estrelas.  

 
A Volvo Cars adotou como estratégia o objetivo de até 2020 reduzir a zero o número 
de fatalidades em acidentes com novo modelo Volvo da marca. 
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