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Conexão RT: Aplicativo da nova lei trabalhista já está atualizado com o
conteúdo da MP 808/17
21/11/2017 – Fonte: CNI
O aplicativo Conexão RT, que contém, ponto a ponto, todas as mudanças da nova
legislação, está atualizado de acordo com as alterações provocadas pela Medida
Provisória nº 808, publicada no dia 14 de novembro de 2017.
A MP 808/17 fez modificações em alguns temas da nova lei como trabalho
intermitente, jornada 12x36, trabalho da mulher gestante ou lactante, entre outros.
E, trabalhadores e empresas podem verificar todas essas mudanças realizadas
dispostas nos temas do sumário do próprio Conexão RT, bem como no quadro

comparativo das mudanças trazidas pela Lei nº 13.467/17 que pode ser baixado em
PDF pelo aplicativo.
O APLICATIVO
O Conexão RT traz acesso direto à lei, o que significa que qualquer mudança que
aconteça na legislação, a atualização acontece automaticamente, facilitando que as
pessoas sempre tenham as informações corretas e atualizadas.
A ferramenta permite que as pessoas possam conhecer e pesquisar ponto a ponto o
que mudou. Além de apresentar as mudanças por temas agrupados, quem acessa o
aplicativo também pode pesquisar separadamente o que for de seu interesse,
digitando uma palavra-chave.
Por exemplo, ao digitar no campo de busca a palavra “teletrabalho”, a ferramenta
mostrará como era a legislação antes da lei – que não previa regulamentação para o
trabalho remoto - e como ficará agora, com a entrada em vigor da lei no último dia
11, quando o chamado home-office passa a ter regras previstas pela lei. Dessa forma,
é rápido e prático encontrar o que precisa.
O aplicativo é simples e de fácil manuseio e pode ser baixado tanto para Android como
iOS. Veja a seguir passo a passo de como utilizá-lo:
SERVIÇO
Como utilizar o aplicativo
O aplicativo Conexão RT lançado pela CNI proporciona fácil acesso às mudanças na
nova lei trabalhista. A seguir, você pode acompanhar um passo a passo de como
manusear essa ferramenta interativa.
1. Ao baixar o aplicativo, que pode ser encontrado, tanto no Google Play Store
como na Apple Store, você se depara com esta tela:
2.

2. Clicando no ícone do canto superior esquerdo (como mostrado na imagem acima),
abrirá uma aba com as opções de navegação pelo aplicativo como mostrado a seguir:

3. Ao clicar em Sumário, ilustrado na imagem acima, você será direcionado a página
que contém os temas a serem pesquisados.
Alguns temas foram agrupados de acordo com a similaridade do assunto, por
exemplo, clicando em “Jornada do trabalho”, você terá acesso aos temas relacionados
à jornada.

Em seguida, você seleciona o tema de sua preferência e encontrará as modificações
nele realizadas. Ao final da página, tem a opção de baixar o conteúdo em PDF o
conteúdo do tema selecionado, como mostra a segunda imagem:

4. Para buscar um tema, você poderá seguir dois caminhos. O primeiro é clicando em
Busca nas opções ilustradas no item 2, o segundo é clicando na lupa sempre localizada
no canto superior direito da tela no celular (circulado em vermelho na imagem a
seguir).
Ao clicar em Busca, você será direcionado a uma página com a barra de digitação
(destacada em vermelho). Nela, escreva palavras-chaves como “negociação”, “férias”,
“jornada” e os itens relacionados aparecerão.

5. E por último, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, ou ainda não encontrou
a informação desejada, você pode entrar em contato conosco! Basta clicar em Contato
e mandar um e-mail para a gente.

Como a MP que muda a reforma trabalhista afeta a sua vida
21/11/2017 – Fonte: Exame
Presidente Michel Temer editou a Medida Provisória 808 que mudou vários
artigos da reforma trabalhista. Advogadas apontam tópicos mais importantes

Michel Temer: presidente editou a MP 808 na noite de terça-feira, 14. (Ueslei
Marcelino/Reuters)
A reforma trabalhista – definida pela lei 13.467/2017 – nem bem entrou em vigor e já
foi alterada pela Medida Provisória 808, publicada pelo presidente Michel Temer na
última terça-feira, dia 14.
A MP já está valendo mas para virar lei, de fato, terá que percorrer um caminho de
apreciação no Congresso Nacional. O prazo constitucional para avaliação no Legislativo
é de 60 dias prorrogável por mais 60 dias, com suspensão durante o período de
recesso.
“Eventualmente ela poderá vir a ser rejeitada pelo Congresso ou perder sua eficácia
ou, ainda, ser aprovada com modificações”, explica a advogada Roberta de Oliveira
Souza, especialista em Direito e Processo do Trabalho.
Como está agora, a medida beneficia os empregados, na opinião de Gisela Freire, sócia
do escritório Souza Cescon. “Não diminuiu nenhum direito ou garantia previsto na lei
13.467/2017. Ao contrário, corrigiu algumas disposições que colocavam o empregado
em posição mais vulnerável”, diz Gisela.
Ela diz que a medida ainda resolve questões não consideradas pela reforma como, por
exemplo, a questão previdenciária e de cálculo de verbas dos empregados contratados
sob o regime intermitente.
“ A MP também conserta algumas distorções da lei, ao extinguir, por exemplo, a multa
de 50% ao empregado (na modalidade intermitente) que aceitar a convocação e não
comparecer ao trabalho”, diz Gisela.
Outra correção necessária que foi feita com a MP é em relação ao cálculo da
indenização por dano extrapatrimonial (como é o caso do dano moral), de acordo com
a advogada. Agora, o salário não será mais levado em consideração para fins de
definição do valor total da indenização.
“Ao parametrizar a indenização por danos extrapatrimoniais a um critério único, trata
de forma isonômica os empregados, independentemente do valor do salário que
recebem”, explica.
Embora não traga mais polêmicas do que aquelas já criadas pela reforma trabalhista,
a MP não resolve todos os problemas da nova CLT.
“Ainda existem algumas inconsistências que deverão ser corrigidas. Na parte relativa
aos prêmios, por exemplo, a MP introduziu um novo parágrafo ao artigo 457, dispondo
que estes são liberalidades concedidas até duas vezes ao ano, mas não revogou o

parágrafo 4º do mesmo artigo que não traz essa restrição de periodicidade de
pagamento”, afirma.
Outro ponto que continua cercado de nebulosidade, segundo a especialista, diz
respeito ao fim do contrato de trabalho intermitente quando não há convocação
durante um ano inteiro, diz Gisela. “Não está claro qual o tratamento será dado a essa
rescisão. Por exemplo, será devido aviso prévio? Será devida multa por rescisão? ”
Confira a seguir o resumo dos principais tópicos alterados pela MP, segundo as duas
advogadas consultadas.
Aplicação integral da reforma trabalhista em todos os contratos
O art. 2º da medida provisória 808 determina que a reforma se aplica integralmente
aos contratos de trabalho vigentes. Ou seja, as novas regras valem para contratos
novos e também aqueles já firmados entre empregadores e empregados.
“Essa é uma das nuances que eu reputo mais importantes porque, como regra, as
normas de direito material se aplicam apenas de imediato aos novos contratos de
trabalho, respeitado o ato jurídico perfeito (aquele que já acabou e foi realizado
seguindo-se as normas antigas) e o direito adquirido”, diz Roberta.
Mas ela explica também que se a norma for de ordem pública pode ser criada uma
exceção a essa interpretação. “Porque a dita proteção cede lugar a interesses sociais
mais relevantes”, diz.
Segundo a especialista, o legislador pode determinar o momento de aplicação da lei
nova, mas a reforma trabalhista tinha sido omissa sobre isso.
Cálculo do dano moral
A reforma tinha estabelecido que o salário seria o parâmetro de cálculo para o valor
de uma indenização por dano moral. Assim, quanto mais baixo o salário de uma
pessoa, menor seria o valor máximo da indenização, fato que gerou muita
controvérsia.
“Com a edição da MP 808, essa querela é solucionada a partir da tarifação do dano
moral atrelada ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência
Social”, explica Roberta. A exceção dessa regra é o cálculo da indenização por dano
de acidente fatal, que terá o valor estipulado pelo juiz.
“Essa é uma medida que prestigia a isonomia, já que a vida de um ser humano e as
lesões aos seus direitos da personalidade não podem ser medidas a partir do salário
contratual do ofendido, sob pena de ofensa do art. 5º da Constituição”, diz Roberta.
A MP também retira a necessidade de identidade de partes para a elevação do valor
da indenização, ou seja, se o empregador reincidir na mesma ofensa com outro
empregado, poderá ser condenado no pagamento dobrado da indenização.
Trabalhador autônomo
A reforma criou o artigo 442-B da CLT que definia que a contratação do autônomo,
cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma
contínua ou não, afastaria o vínculo empregatício previsto no art. 3º da CLT.
Esse artigo trouxe muita polêmica, segundo Roberta. “Os operadores do direito
começaram a questionar eventual possibilidade de uma empresa operar sem possuir
empregados, fraudando, portanto, a própria existência da relação de emprego”, diz a
especialista em Direito do Trabalho.
Na opinião dela, entretanto, isso seria impossível já que a subordinação continuava
sendo fator indicativo de vínculo empregatício.

A MP 808 acrescentou 7 parágrafos ao art. 442-B da CLT e a grande mudança é que
proíbe a inclusão de cláusula de exclusividade no contrato de prestação de serviços.
Segundo a redação da MP, o autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza
a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica,
sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
Também garante ao autônomo a chance de se recusar a fazer a atividade pedida pelo
contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato.
A MP também indica que motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis,
parceiros, e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis
específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde
que cumpridos os requisitos do artigo 442-B, não possuirão a qualidade de empregado
prevista o art. 3º da CLT.
Mas, Roberta lembra que se não houver a autonomia na realização do trabalho, de
fato, esses trabalhadores poderão acionar a Justiça. “Em juízo, poderão vir a
comprovar a presença da subordinação jurídica, a qual, caso acolhida, ensejará a
declaração do vínculo de emprego”, explica.
Jornada de Trabalho 12×36
A MP condiciona a prática da jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de
descanso, a acordo coletivo e convenção coletiva, com exceção das empresas e
entidades do setor de saúde.
Os trabalhadores da área de saúde são os únicos que poderão fazer acordo individual
por escrito com o empregador estabelecendo esse tipo de jornada de trabalho.
Gratificação, prêmios por desempenho e ajuda de custo
A reforma trabalhista definiu que o valor fixo mensal estipulado em contrato, as
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador são parte do salário do
trabalhador. Isso significa que entram no cálculo de verbas trabalhistas e/ou
previdenciárias tais como férias, 13º FGTS, por exemplo.
Agora, a MP adicionou que gratificações de função, dadas para quem ocupa um cargo
de grande responsabilidade na hierarquia da empresa, também são parte do salário.
Também limitou a ajuda de custo. Ela não é considerada salário desde que não exceda
os 50% da remuneração mensal.
Insalubridade
A MP revogou o inciso 13 do artigo 611-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista,
que permitia que negociação coletiva prevalecesse sobre a lei no que diz respeito à
prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem licença prévia do
Ministério do Trabalho.
O texto desse artigo agora exige que normas de saúde, higiene e segurança do
trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho
sejam respeitadas para que convenção coletiva ou acordo coletivo prevaleçam sobre
a lei no tocante a enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada
em locais insalubres.
Gestante
A MP resolve a polêmica que a reforma trabalhista tinha criado ao permitir que
gestantes trabalhassem em atividades insalubres. “Antes da MP 808, haveria o
afastamento da gestante que trabalhasse em atividades consideradas insalubres em
grau médio ou mínimo apenas quando apresentasse atestado de saúde, emitido por

médico de sua confiança, que recomendasse o afastamento durante a gestação”,
explica Roberta.
O texto agora determina que deverá ser afastada enquanto durar a gestação de
quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, independentemente do grau de
insalubridade.
A gestante só poderá trabalhar em operações e locais insalubres quando em graus
mínimo e médio se espontaneamente ela apresentar atestado médico que autorize o
seu trabalho nessas condições.
Trabalho intermitente
A MP traz muitas alterações nas regras para o trabalho intermitente. Ela retira, por
exemplo, a multa para o empregado que aceita a convocação, mas não comparece ao
trabalho.
Também estabelece que, se em um ano o trabalhador não for convocado, o contrato
de trabalho intermitente está rescindido. E, na hipótese de fim de contrato, serão
devidos pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização pela dispensa injusta
e demais verbas na integralidade.
Outra mudança importante da MP é que ela determina que até 31 de dezembro de
2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo
indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por
meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data
da demissão do empregado.
Essa medida, explica Roberta, é para que a transição de um regime para o outro seja
paulatina.
Contribuição previdenciária
A MP estabelece que o segurado que recebe menos do que um salário mínimo por mês
terá que pagar a diferença para complementar o recolhimento da contribuição
previdenciária. Se não fizer isso perderá o status de segurado e pode comprometer
seu direito ao benefício da previdência.
5 problemas enfrentados pela indústria no terceiro trimestre de 2017
21/11/2017 – Fonte: CNI
Os principais obstáculos ao crescimento do setor estão na Sondagem
Industrial da CNI, que ouviu 2.482 empresas em todo o país entre 2 e 17 de
outubro
A indústria brasileira enfrenta uma série de dificuldades para retomar a atividade e
voltar a crescer. Os obstáculos ao crescimento do setor no terceiro trimestre de 2017
foram identificados na Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), que ouviu 2.482 empresas de todo o país entre 2 e 17 de outubro.
Veja quais são, na avaliação dos empresários, os principais problemas da indústria:

1. Elevada carga tributária
Sempre no topo da lista, a carga tributária, com 45% das menções, ficou mais uma
vez em primeiro lugar no ranking.
O peso dos impostos eleva os custos e reduz as chances da indústria brasileira
competir com os produtos estrangeiros nos mercados interno e externo. Também
afasta investidores e estimula a informalidade. Por isso, a CNI defende uma reforma
tributária que simplifique o sistema de arrecadação e reduza o peso dos impostos
sobre a produção.
2. Demanda interna insuficiente
A falta de demanda permanece em segundo lugar na lista de dificuldades enfrentadas
pelas indústrias. Quando o consumo está fraco, as indústrias reduzem a produção,
suspendem investimentos e dispensam empregados, o que acaba reduzindo o
crescimento da economia.
No entanto, o número de menções conferidas à demanda interna insuficiente recuou
de 40,4% no primeiro trimestre para 36,5% no terceiro trimestre de 2017. Isso
confirma os sinais de recuperação do consumo e, consequentemente, da atividade
industrial.
3. Inadimplência dos clientes
Em terceiro lugar no ranking aparece a inadimplência dos clientes. O atraso dos
clientes no pagamento das dívidas afeta o caixa das empresas, que precisam de
recursos para honrar despesas operacionais, como salários, conta de energia, aluguéis
e fornecedores.
Quando a inadimplência aumenta muito, a empresa pode se ver obrigada a deixar de
pagar suas contas e até demitir empregados. Mas, com os sinais de melhora da
economia, as menções à inadimplência dos clientes caíram de 24,7% no quarto
trimestre de 2016 para 21% no terceiro trimestre de 2017. Isso é mais um sinal de
que o Brasil começa a sair da pior crise da sua história.
4. Falta de capital de giro
A falta de capital de giro, que aparece em quarto lugar no ranking do terceiro trimestre,
obriga a empresa a recorrer a empréstimos bancários e, em alguns casos, adiar os
compromissos com fornecedores, com o pagamento de impostos e até dos salários.
Sem dinheiro para honrar os compromissos do dia a dia, a empresa adia investimentos
e pode até diminuir a produção e dispensar empregados. O número de assinalações à
falta de capital de giro caiu de 22,1% no quarto trimestre de 2016 para 18,5% no
terceiro trimestre deste ano.
5. Taxa de juros elevadas
Os juros altos, que caíram do quarto para o quinto lugar na lista dos principais
problemas enfrentados pelas empresas, aumentam os custos dos financiamentos e
desestimulam investimentos na produção. Com as sucessivas quedas nos juros básicos
da economia, as assinalações neste problema recuaram de 27,9% no quarto trimestre
de 2016 para 18,2% no terceiro trimestre de 2017.
Sondagem Industrial: Indústria segue em recuperação
21/11/2017 – Fonte: CNI
A Sondagem Industrial de setembro mostra a manutenção dos bons resultados
apresentados em julho e agosto. Destaca-se ainda que os dados trimestrais mostram
a continuidade da melhora das condições financeiras. A falta de demanda segue como
o segundo principal problema enfrentado no trimestre, mas continua perdendo
importância.
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No Vale do Silício, Marcos Pereira busca referências para Indústria 4.0 no
Brasil
21/11/2017 – Fonte: MDIC

Ministro visitou a Singularity University e a a Plug And Play, uma das principais
aceleradoras de startups do mundo
Em busca das melhores referências no campo da inovação e das novas tecnologias
que podem apoiar a nova política de Indústria 4.0 em desenvolvimento no Brasil, o
ministro Marcos Pereira iniciou hoje a agenda de compromissos no Vale do Silício
(Califórnia) em visita à Singularity University, um 'think tank' focado em "tecnologias
exponenciais" e seus impactos sobre a economia, a produção, o emprego e os aspectos
sociais.
Marcos Pereira foi recebido pelo chefe de Estratégia, Gabriel Baldinucci, e pelo diretor
de Relações Estratégicas, Peter Wicher. A Singularity tem como investidores Google,
Cisco, Nokia e Kauffman e está instalada em uma base de pesquisa da NASA (a agência
espacial americana), também uma das investidoras.
A instituição oferece cursos de especialização, de férias e workshops. Uma parceria
firmada com a HSM (ligada à Anima), deve levar uma unidade da Singularity para o
Brasil em 2019. "Queremos encontrar caminhos para que esse conhecimento gerado
possa ser aplicado à indústria brasileira", disse o ministro.
A política de Indústria 4.0 está em fase de conclusão capitaneada pelo ministro Marcos
Pereira. O objetivo é colocar o Brasil no patamar dos grandes países no emprego da
tecnologia para modernizar, aperfeiçoar e ampliar a produção nacional. A estratégia
será anunciada em breve.
O ministro reforçou o interesse do Brasil de firmar uma parceria com a Singularity para
expandir sua presença no País e participar mais ativamente na formação de
empreendedores inovadores brasileiros e preparar especialmente jovens para o
trabalho do futuro.
"Não dá para falar em uma quarta revolução industrial sem tratar da capacitação das
pessoas que irão trabalhar neste novo modelo. A indústria do futuro exigirá muito mais
o uso do cérebro que do braço, e o Brasil precisa se preparar para isso", disse Marcos
Pereira.
Plug And Play
O ministro Marcos Pereira também visitou a Plug And Play, uma das principais
aceleradoras de startups do mundo por onde passaram Google, PayPal e outras
dezenas de inovações.

Entre as iniciativas da PnP está a conexão entre as startups aceleradas pela empresa
e as demandas de grandes corporações, semelhante ao programa Conexão Startup
Indústria, desenvolvido recentemente pela ABDI/MDIC com investimento de R$ 50
milhões em três anos.
A Plug And Play tem escritório no Brasil e quer ampliar a presença no País. O ministro
Marcos Pereira falou em formalizar uma parceria entre a aceleradora e a ABDI para
trazer startups brasileiras para mentorias por três meses. O presidente da ABDI, Guto
Ferreira, integrante da comitiva, manifestou interesse especial para o setor de
Indústria 4.0.
Banco do Brasil no Vale
O Banco do Brasil está presente no Vale do Silício dentro da Plug And Play. A instituição
bancária brasileira ajuda a guiar os interesses tecnológicos do programa de fintech,
além de se engajar com as startups participantes do programa.
Ford aposta em "mobilidade"
O ministro Marcos Pereira conheceu a estratégia da Ford para evoluir de uma
fabricante de veículos para uma empresa de mobilidade com a aposta em tecnologias
diversas, como veículos autônomos, plataformas de conectividade e big data. Ele foi
recebido pelo diretor-executivo do Ford Research Lab, Dragos Maciuca, em um
complexo de 16 mil metros quadrados em Palo Alto, no Vale do Silício.
A decisão da Ford de caminhar neste sentido se baseia numa avaliação da empresa de
que deve crescer o número de megacidades até 2030, da ampliação da classe média
no mundo e do novo comportamento do consumidor que, por exemplo, está se
casando mais tarde.
A aposta nos serviços de mobilidade considera também a ampliação do mercado de
carros elétricos e a incorporação cada vez maior de tecnologia com a previsão de que,
até 2035, 50% dos novos veículos sejam elétricos.
Facebook, Word Economic Forum
Entre os compromissos oficiais da comitiva liderada pelo ministro Marcos Pereira estão
ainda visitas ao Facebook e ao World Economic Forum em São Francisco.
Israel
A visita do ministro Marcos Pereira ao Vale do Silício se soma à visita a Israel, em
junho, ocasião em que conheceu empresas de tecnologia, aceleradoras e centros de
Pesquisa & Desenvolvimento. Ambas têm o objetivo de balizar a política de Indústria
4.0 que está sendo construída no âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços.
Empresas gastam 1.958 horas e R$ 60 bilhões por ano para vencer burocracia
tributária, apontam pesquisas
21/11/2017 – Fonte: G1
A cada 200 funcionários, 1 trabalha na área contábil no Brasil. Nos Estados Unidos, a
proporção é 1 para mil e, na Europa, 1 para 500. As informações são da diretoria da
Stefanini, multinacional brasileira de tecnologia presente em 40 países, e dão uma
dimensão da complexidade da tarefa de calcular e pagar impostos no Brasil.
O pagamento dos impostos em si é apenas uma das etapas de um processo
burocrático. Antes disso é preciso calcular o valor do tributo a ser recolhido, preencher
uma série de formulários e analisar um emaranhado de normas para verificar aquilo
que pode ser descontado ou eventualmente transformado em crédito tributário.

O Brasil é o país onde se gasta mais tempo para lidar com a burocracia tributária no
mundo. De acordo com relatório divulgado no dia 31 de outubro pelo Banco Mundial,
as empresas gastam em média 1.958 horas por ano para cumprir todas as regras do
Fisco.
Tudo isso custa caro. A estrutura de tecnologia e recursos humanos que as empresas
precisam montar para lidar com a burocracia consome cerca de 1,5% do seu
faturamento anual, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT). Isso significa um gasto de cerca de R$ 60 bilhões em 2016 somente
para calcular e pagar impostos.
Muitos impostos
Segundo o IBPT, existem hoje em vigor no Brasil 63 tributos e 97 obrigações
acessórias – conjunto de documentos, registros e declarações utilizadas para o cálculo
dos tributos e que precisam ser enviados ao Fisco dentro de prazos pré-estabelecidos
sob pena de multa.
Além disso, estima-se que cada empresa tem que seguir atualmente mais de 3.790
normas, o equivalente a 5,9 quilômetros de folhas impressas em papel formato A4,
segundo o IBPT. A cada dia, uma média de 30 novas regras ou atualizações tributárias
são editadas no país. Ou seja, a cada hora, mais de uma nova norma tem que ser
seguida ou levada em conta no cálculo dos impostos.
O Brasil discute há anos a necessidade de fazer uma reforma tributária e simplificar o
pagamento de impostos. Atualmente, há uma proposta em análise no Congresso. O
foco é a unificação de alguns impostos e fim de isenções fiscais. Não há previsão, no
entanto, de redução de carga tributária em termos de percentual do PIB.
O peso da burocracia nas empresas
Mais do que desperdício de tempo e de gente, toda a burocracia e complexidade
tributária representa um custo adicional para as empresas, que inevitavelmente é
repassado aos preços dos produtos e serviços e reduz a competitividade do Brasil. A
título de comparação, R$ 60 bilhões é o valor que o governo pretende arrecadar até
2018 com o pacote de mais de 90 projetos de privatização.
"É tudo tão complexo, são tantas guias, tantas exceções à regra, que ninguém sabe
direito como pagar”, afirma Jorge Sukarie, presidente da empresa de tecnologia
Brasoftware. Ele explica que cada tributo exige um diferente tipo de cálculo, que cada
estado possui uma regulamentação específica e que muitas das informações precisam
ser enviadas em duplicidade uma vez que nem todos os sistemas governamentais
estão integrados.
"Tem muita coisa redundante. E me incomoda muito a documentação que sou obrigado
a guardar. Tenho arquivado na minha matriz documentos de 1993."
Dos 220 funcionários da Brasoftware, 14 atuam nas áreas contábil e de folha de
pagamento. E a avaliação do empresário é que a sua equipe trabalha mais para o
governo do que para a empresa. "Para mim é muita gente. Eu penso que eu não
deveria ter metade disso, considerando que eu pago duas auditorias externas e toda
tecnologia por trás”, diz o empresário.
Segundo a contadora Andrea Faustino, a equipe gasta mais tempo lidando com a
burocracia do que atendendo clientes ou produzindo relatórios internos. "Nosso maior
custo é com as auditorias para ter certeza de que a documentação está 'ok' e para não
ter problema com a fiscalização", afirma.

Na Brasoftware, 14 dos 220 funcionários estão envolvidos na burocracia tributária, e
duas auditorias externas assessoram a equipe (Foto: Celso Oliveira/G1)
'A mais complexa e a mais eletrônica'
O avanço da tecnologia e a digitalização das escriturações acabou nos últimos anos
com boa parte da papelada e carimbos. Desde 2013, por exemplo, os livros fiscais não
precisam mais ser encadernados e registrados nas juntas comerciais.
Atualmente, praticamente todas as declarações e registros são exportados
diretamente para os sistemas desenvolvidos pelo Fisco e transmitidos via internet. Mas
a informatização não trouxe necessariamente mais simplificação para a vida das
empresas.
"Costumo dizer que o Brasil tem a burocracia mais complexa e a mais eletrônica do
mundo", afirma Marco Stefanini, presidente da Stefanini.
"O foco de toda a automação no Brasil não é simplificar a vida das empresas, é
aumentar o controle da fiscalização. Então, acaba de certa maneira aumentando o
meu custo. Porque eu tenho que ter mais sistemas e mais controle para prestar para
o Fisco.”
Pesquisa recém-divulgada pela Fiesp, mostra que para 91,4% das empresas, a
burocracia afeta a competitividade. E para 90,2% das empresas, a burocracia estimula
a corrupção. Para os entrevistados, as mudanças mais importantes para reduzir a
burocracia seriam o fim da necessidade de prestação de informações repetidas ao
governo, a criação de um cadastro único de regularidade fiscal e o estabelecimento de
prazos máximos para que um requerimento seja concedido/aprovado.

'Aqui é tudo mais difícil', diz Marco Stefanini, fundador e presidente da Stefanini, que
atua em 40 países (Foto: Darlan Alvarenga/Arquivo G1)
Brasil na lanterna de ranking
Tamanha burocracia faz do Brasil o país onde mais se desperdiça tempo calculando e
pagando impostos, segundo ranking do Banco Mundial. Apesar de ter conseguido
reduzir em 80 horas no último ano o tempo gasto por ano com pagamento de
impostos, o Brasil segue na lanterna. São 1.958 horas gastas por ano em média por
ano com o cumprimento das obrigações tributárias.
Na Bolívia, que ocupa o penúltimo lugar, são 1.025 horas por ano. Na Argentina, por
exemplo, o tempo médio é de 311,5 horas/ano. Já no México o número cai para 240,5
horas/ano. A média nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 160,7 horas anuais. Ou seja, 8% do tempo
gasto no Brasil.

O vice-presidente da Bosch para a América Latina, Wolfram Andres, afirma que a
complexidade do sistema tributário brasileiro exige um gasto com pessoal muito
superior ao de outros países.
"A Bosch da Espanha tem vendas equivalentes a da Bosch do Brasil e lá temos apenas
1 especialista em tributação. Aqui são 35. Esse é custo Brasil"
A Receita Federal contesta a metodologia utilizada pelo Banco Central e afirma que o
tempo gasto já é bem menor, ao redor de 600 horas anuais para uma empresa de
médio porte, segundo estudo encomendado à Federação Nacional das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas (Fenacon).
Em resposta a questionamentos do G1, a Receita informou que estão em curso uma
série de iniciativas de simplificação para melhorar o ambiente de negócios do país e
que espera que no início de 2018 haja uma redução gradual no número de horas
gastas para o cumprimento das obrigações tributárias.

Andrea Faustino, da Brasoftware, diz que departamento fiscal e contábil gasta mais
tempo lidando com a burocracia do que atendendo clientes ou produzindo relatórios
internos. (Foto: Celso Oliveira/G1)
Medidas de simplificação
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou em agosto um conjunto de
medidas para reduzir o chamado custo Brasil. Entre as medidas estão a simplificação
do número de obrigações acessórias, o compartilhamento de informações entre os
fiscos, o eSocial para empresas, o portal único do comércio exterior, padronização na
nota fiscal de serviços eletrônica e a simplificação do registro de empresas. Veja
quadro mais abaixo

Com as medidas, o governo espera que caia para menos de 600 horas por ano até
2018 o tempo gasto com pagamento de impostos. Meirelles projeta também que o

tempo para abertura de empresa possa cair para até 3 dias em média. Já o prazo para
procedimentos de importação e exportação deve cair de 5 para 3 dias.
“A maioria dos projetos se encerram em 2018, porém as primeiras entregas
intermediárias devem começar a impactar positivamente já no final deste ano e no 1º
semestre do ano que vem”, informa a Receita.
O diretor da Fenacon, Hélio Donin Júnior, avalia que até meados de 2018 o tempo
médio gasto com pagamento de impostos no Brasil já terá caído para um patamar ao
redor de 1.000 h/ano.
Ele explica que o Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED) vem permitindo a
integração de informações e declarações, além da eliminação de redundâncias. “É um
ambiente único, onde todos os setores do governo vão lá e buscam as suas
informações. Ele organizou o que antes eram ações isoladas de declarações digitais",
diz.
“Já entrou a parte fiscal e agora vai entrar a parte de departamento pessoal. Com a
entrada do eSocial vai acabar Rais, Caged, Dirf e tudo será migrado para uma única
declaração no ambiente SPED".
Para o gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Flávio Castelo Branco, medidas de simplificação e desburocratização são importantes,
mas é necessário discutir uma estrutura tributária mais racional com uma maior
integração das exigências.
“Uma simplificação mais radical exige uma reforma tributária com a adoção de
sistemas mais automáticos, mais universais, com menos regimes especiais e
excepcionalidades. "
Segundo empresários e tributaristas, além de gerar distorções e altos custos
administrativos e judiciais, o grande número de regimes de cobrança diferenciada
também cria armadilhas e congestiona o número de questionamentos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e dos conselhos estaduais.
“A quantidade existente de impostos e regras é uma loucura, isso cria instabilidade
jurídica e torna o sistema muito judicializado, o que também é ruim para o
investimento externo", afirma Donin Júnior.

Entrada do eSocial para empresas, a partir de 2018, irá eliminar parte da papelada
das obrigações trabalhistas e declarações como Rais e Caged. Atualmente, guias de
FGTS e INSS são arquivadas por 10 anos pelas empresas (Foto: Celso Oliveira/G1)
Para o presidente do IBPT, o país deveria aproveitar o debate sobre a necessidade de
uma reforma tributária para promover uma profunda revisão da estrutura de impostos
no Brasil. Atualmente, a tributação sobre consumo pesa mais do que a sobre renda e
patrimônio, o que é considerado por muitos tributaristas um modelo injusto.

“Menos burocracia e menos legislação é importante. Mas a reforma não deveria ser só
para fazer simplificação. Temos hoje uma regressividade tributária, o que penaliza
muito mais quem é mais pobre”, diz Olenike.
Pequeno negócio se beneficia menos de crédito direcionado
21/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Publicado em 21/11/2017 por Valor Online
Um novo conjunto de estatísticas do Banco Central (BC) mostra que os pequenos
negócios se beneficiam menos das linhas de crédito direcionado do que as médias e
grandes empresas. Os dados sobre a inclusão financeira das pequenas e
microempresas abrem uma nova perspectiva para a análise de quem se beneficia e
quem paga a conta no sistema de empréstimos subsidiados em vigor no Brasil.
As linhas de crédito direcionado respondem por 39,4% do estoque de operações
contratadas pelas instituições financeiras com os pequenos negócios, enquanto que
esse percentual chega a 51% para o conjunto de todas as empresas do país.
Em teoria, deveria ocorrer justamente o contrário, pois geralmente os governos criam
políticas públicas para fazer o crédito chegar a segmentos que, por falhas de mercado,
sofrem racionamento.
O Banco Central está reexaminando o crédito direcionado, que inclui linhas como os
financiamentos imobiliários, crédito rural e empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o objetivo de reduzir os subsídios
cruzados previstos no sistema.
O presidente do BC, Ilan Goldfajn, chama o sistema de subsídios cruzados no crédito
de "meia entrada". A exemplo dos estudantes, que legalmente têm direito a meia
entrada nos cinemas, parte dos clientes dos bancos é beneficiada com juros menores
no crédito direcionado, enquanto que os demais pagam uma entrada inteira, mais
cara, para bancar esse benefício.
Os dados do BC mostram que, proporcionalmente, mais pequenos negócios pagam
juros elevados no crédito livre, enquanto mais empresas médias e grandes se
beneficiam dos juros menores do direcionado. "Os estudantes estão pagando a entrada
inteira, enquanto os adultos pagam meia entrada", afirma o gerente de acesso a
serviços financeiros do Sebrae, Alexandre Comin. "É uma inversão." No crédito
direcionado, os pequenos negócios pagam taxas médias entre 5% e 7,4% ao ano,
enquanto que no livre os custos médios oscilam de 54,3% a 59,6% ao ano, mostram
os dados do BC, referentes a dezembro de 2016. O baixo acesso dos pequenos
negócios ao crédito direcionado tem raízes históricas, afirma Comin, mas houve
progressos nas últimas décadas.
O BNDES foi criado, originalmente, para financiar grandes projetos voltados à
industrialização do país, mas tem feito um esforço para chegar aos pequenos negócios.
Os pequenos negócios têm acesso a 4,8% do crédito total destinado a pessoas
jurídicas no país, bem abaixo da sua participação no Produto Interno Bruto (PIB),
estimada em 27% para 2011 em um estudo do Sebrae e da Fundação Getulio Vargas
(FGV).
Em parte, o baixo volume de crédito se deve a uma menor demanda pelos pequenos
negócios. Eles costumam se concentrar em atividades econômicas como comércio e
serviços, que exigem menos investimentos porque são mais intensivos de mão de obra
do que em capital.
Mas há também o chamado racionamento de crédito, ou seja, uma oferta de
empréstimos pelos bancos menor do que a demanda. Os bancos, de forma geral, não
têm informações suficientes para identificar bons pagadores, por isso relutam a

emprestar para os pequenos. Uma das formas para corrigir essa falha de mercado é
criar fundos públicos para oferecer linhas de crédito aos pequenos negócios ou para
garantir operações realizadas pelo sistema privado. As estatísticas são abertas pelo
tamanho dos negócios.
As microempresas individuais (faturamento anual até R$ 60 mil) tomam 7,5% de seus
empréstimos no crédito direcionado, cujo estoque para esse segmento somava R$ 314
milhões em dezembro de 2014.
Já entre as microempresas (faturamento entre R$ 60 mil e R$ 360 mil) o percentual é
de 60,8%, com um volume de R$ 44,361 bilhões. O destaque nesse segmento são os
financiamentos habitacionais, com R$ 11,776 bilhões. A participação dos empréstimos
direcionados no crédito total a empresa de pequeno porte (faturamento de R$ 360 mil
a R$ 3,6 milhões) era de 29,8%, somando R$ 43,904 milhões.
Nogueira: setores do comércio, indústria e serviços sinalizam recuperação
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destacou nesta segunda-feira, 20, durante
coletiva de imprensa para apresentação dos dados do Cadastro de Empregados e
Desempregados (Caged), que os resultados dos setores de comércio, indústria e
serviços sinalizam uma recuperação consolidada da economia.
Pelos números do Caged, a indústria de transformação foi responsável por 33.200
novas vagas em outubro, o comércio por 37.321 vagas e os serviços por 15.915
postos. Considerando todos os setores, foram 76.599 novos postos com carteira
assinada.
“O problema era muito sério em relação ao desemprego nos últimos três anos”,
pontuou o ministro. “As políticas adotadas pelo governo estavam corretas e já
começamos a comemorar. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego”, afirmou.
Nogueira lembrou ainda que alguns setores da economia já anunciaram investimentos
para 2018, como o automobilístico. “Serão R$ 15 bilhões de investimentos”, citou. “As
novas contratações do setor devem ser potencializadas no próximo ano, quando
acontecerem de fato os investimentos.”
O ministro disse ainda que o governo acredita na recuperação do setor de construção
civil já no primeiro semestre de 2018. Em outubro, conforme o Caged, este setor foi
responsável pelo corte de 4.764 postos de trabalho. Em 2017, o total já chega a
30.545 vagas fechadas.
“Há toda uma cadeia que precisa ser implementada, um período para licenças. Mas
quando as obras começam a acontecer na ponta, o emprego acontece”, disse
Nogueira.
Desemprego entre jovens é o dobro da média global
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O desemprego entre os jovens no Brasil é o maior dos últimos 27 anos. Dados
apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que, ao fim
de 2017, praticamente 30% dos jovens brasileiros estarão sem trabalho. O índice é
mais de duas vezes superior à média internacional.
Segundo a OIT, o desemprego entre jovens no mundo é de cerca de 13,1%. A situação
brasileira só é equivalente às taxas registradas nos países árabes, que viram o
desemprego desencadear uma importante crise política e social a partir de 2011.

Hoje, entre as mais de 190 economias avaliadas pela OIT, 36 delas têm uma situação
pior que a do Brasil para os jovens. Na Síria, por exemplo, a taxa de desemprego
nessa faixa é de 30,6% e no Haiti, de 34%.
A queda do crescimento da economia brasileira, a informalidade e as incertezas de
investimentos foram responsáveis pelo aumento do desemprego brasileiro em geral e
também entre os jovens. ”Houve uma enorme desaceleração de alguns países, entre
eles o Brasil”, disse a diretora de Política de Desenvolvimento e Emprego da OIT, Azita
Awad.
Em 1991, a taxa brasileira de desemprego entre os jovens era de 14,3% e, em 1995,
chegou a cair para 11,4%. Mas a segunda metade da década de 90 registrou um
aumento, com um pico em 2003. Naquele ano, o desemprego de jovens era de 26,1%.
Entre 2004 e 2014, a taxa caiu, chegando a 16,1%. E, com a crise, voltou a subir,
atingindo no ano passado 27,1%. A estimativa da OIT para este ano é de 29,9%.
América Latina
A situação brasileira acabou afetando as médias de toda a região latino-americana,
que teve o maior salto de desemprego no mundo entre essa camada da população. O
continente terminará 2017 com seu nível de desemprego mais alto desde 2004.
A taxa entre os jovens chegará a 19,6%, contra um índice de apenas 14,3% em 2013.
Apenas neste ano, 500 mil jovens extras ficarão desempregados e a região deve somar
10,7 milhões de pessoas nessa situação.
Questionada sobre o impacto do desemprego entre os jovens para os países mais
afetados na América Latina, Awad fez alusão ao movimento de contestação que gerou
a Primavera Árabe. “Basta ver o que ocorreu no Norte da África”, alertou. Segundo
ela, empregos estão no topo das prioridades para essas sociedades.
Os números latino-americanos contrastam com os dados da América do Norte e da
Europa. Nos EUA e Canadá, a taxa deve ser a menor desde 2000, com 10,4% dos
jovens desempregados.
Na Europa, a crise de 2009 ainda é sentida. Mas os números de desemprego começam
a perder força. Para 2017, o ano deve fechar com uma taxa de 18,2%, o quarto ano
consecutivo de queda. Em 2013, essa taxa chegava a ser de 23,3%.
No mundo, um total de 70,9 milhões de pessoas com até 24 anos estão sem trabalho.
Esse número deve piorar em 2018, com 71,1 milhões de jovens desempregados.
Nem-nem
Os dados também revelam que uma parte considerável dessa camada da população
deixou de procurar emprego. Em 1997, 55% dos jovens com até 24 anos estavam no
mercado de trabalho. Hoje, essa taxa é de 45%. Para a OIT, essa queda não significa
apenas que eles estão permanecendo nas escolas e universidades por mais tempo.
Um indicador disso é que 21,8% dos jovens em 2017 nem trabalhavam e nem
estudavam.
Outro destaque da OIT se refere ao número de jovens que, mesmo trabalhando, não
consegue sair da pobreza. No mundo, esse total chega a 160 milhões de pessoas, que
ganham menos de US$ 3,1 por dia.
“Eles representam 39% de todos os jovens que trabalham”, destaca a diretora da
entidade. Na América Latina, a taxa é de 9,1%, com 4 milhões de pessoas vivendo
nessa situação.

Com reforma, talvez a gente não precise de 5 mil juízes do Trabalho, diz Maia
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta
segunda-feira, 20, que, com a reforma trabalhista, talvez não seja mais necessário
um grande número de juízes do Trabalho no Brasil. Em discurso durante evento do
Lide em Porto Alegre, Maia classificou a reforma aprovada pelo Congresso Nacional
como um “grande passo”, se comparado à realidade de 10 anos atrás.
Maia afirmou que a antiga legislação trabalhista é o grande exemplo do “excesso de
proteção” previsto pela legislação brasileira. “Eram leis que, em tese, protegiam,
protegiam, protegiam e deixaram o Brasil com 14 milhões de desempregados e mais
milhões e milhões de empregos precários. Essa é a realidade da antiga lei trabalhista,
que algum avanço conseguimos fazer na Câmara dos Deputados no ano de 2017”,
declarou.
Ele ressaltou que a Justiça do Trabalho consome 44% do total do gasto da Justiça
Federal, custando R$ 8 bilhões a mais. “Talvez, no futuro, a gente não tenha mais 2,3
milhões de novas ações por ano. Talvez a gente não precise mais de 5 mil juízes na
Justiça do Trabalho e talvez esses R$ 8 bilhões possam ser investidos na sociedade
brasileira, em educação, saúde”, disse.
Brasil abre 76.599 vagas formais em outubro, diz Caged
21/11/2017 – Fonte: DCI
No acumulado dos dez primeiros meses do ano, foram abertos 302.189 postos
com carteira assinada

O Brasil registrou criação líquida de 76.599 vagas formais de emprego em outubro,
melhor dado para o mês desde 2013 (+94.893), no sétimo resultado positivo
consecutivo no ano, cravado em meio à gradual recuperação econômica.
No acumulado dos dez primeiros meses de 2017, foram abertas 302.189 vagas com
carteira assinada, apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho.
O desempenho contrasta fortemente com o fechamento de 751.816 empregos no
mesmo período do ano passado, na série com ajustes.
De todos os oito setores analisados no mês, três ficaram no azul. Enquanto no
comércio foram abertas 37.321 vagas em outubro, a indústria da transformação ficou
com saldo positivo de 33.200 postos e o setor de serviços de outros 15.915.
Do lado negativo, os principais destaques ficaram com construção civil (-4.764
empregos) e agropecuária (-3.551).
Num retrato da melhora do mercado de trabalho, o número de desempregados no
Brasil foi abaixo de 13 milhões no trimestre encerrado em setembro pela primeira vez
desde o início do ano, conforme dados mais recentes do IBGE.

Apesar da melhoria continuar baseada na informalidade, agentes econômicos estimam
que o movimento deverá dar fôlego à recuperação da atividade.
Citando esse avanço, o relator de receitas do Orçamento de 2018, senador Ataídes
Oliveira (PSDB-TO), elevou nesta segunda-feira a perspectiva de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) a 2,5 por cento no ano que vem, ante 2,0 por cento no
projeto enviado pelo governo.
Qualidade e produtividade do trabalho têm que crescer junto com criação de
vagas
21/11/2017 – Fonte: G1
A recuperação do mercado de trabalho tem sido consistente e contínua, apesar de
estar longe de compensar a destruição de postos causada pela recessão. O Ministério
do Trabalho divulgou nesta segunda-feira (20) que foram criadas 76.599 vagas com
carteira assinada em outubro. A mediana das expectativas de mercado estava em
torno de um saldo de apenas 11 mil vagas.
A surpresa com resultados sobre emprego não é mais uma surpresa. Desde que
começou a reagir em março deste ano, quando ninguém esperava, os dados sobre
geração de postos de trabalho passaram para o terreno positivo e não saíram mais.
Tanto pelas pesquisas feitas pelo IBGE, quanto pelos registros do Caged, há sete
meses seguidos o país cria vagas.
A discussão que cabe agora sobre o mercado de trabalho no Brasil não está mais na
sua trajetória ou nem mesmo na velocidade da recuperação, mas sim na qualidade.
Qualidade no trabalho também não tem a ver apenas com o registro formal dos
empregados, tem a ver com a produtividade de cada trabalhador. Neste quesito o país
está hoje num dos piores momentos dos últimos quase quarenta anos.
Hoje, precisamos de quatro trabalhadores para fazer o que um americano produz
sozinho, o mesmo patamar que tínhamos na década de 80. A recuperação do emprego,
num primeiro momento, dificilmente vai conseguir corrigir esta enorme diferença. A
produtividade depende de muitos fatores, dentre eles, uma melhor educação desde a
base até a vida adulta.
Infelizmente nesta área também estamos deixando a desejar. A tecnologia e a
inovação, outros fatores que incentivam ganhos de produtividade, não figuram na lista
de prioridades para investimento, a não ser os pontuais, capitaneados por setores
mais desenvolvidos da economia que dependem disso para tocar seus negócios. Mas
sem escala, os ganhos ficam limitados.
O Banco Mundial divulgou recentemente um ranking com a quantidade de horas
necessárias em cada país para lidar com o sistema tributário. O Brasil é campeão, com
1958 horas por ano! Pelo menos para os contadores, podemos dizer que não deve
faltar trabalho. Um outro estudo feito pela Stefanini revelou que a cada 200
funcionários das empresas 1 trabalha na área contábil no Brasil.
Nos Estados Unidos, a proporção é 1 para mil e, na Europa, 1 para 500. Estas são
outras referências negativas que revelam a erosão da produtividade no país nos
últimos anos.
Os dados do Caged de outubro são bons e alentadores. Cada brasileiro sem renda e
sem trabalho que consiga uma vaga é motivo para comemoração. Mas estamos longe
de comemorar avanços significativos, mesmo nos surpreendendo com a evolução do
mercado de trabalho, enquanto a qualidade do emprego e a produtividade não
caminharem juntas com os resultados positivos.

Com expectativa de fim de ano melhor, contratação surpreende em outubro
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Na esteira da recuperação gradual da economia e com a expectativa de um fim de ano
melhor para o varejo, o País abriu em outubro um total de 76,6 mil vagas de emprego
com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados de
Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Ministério do
Trabalho. Foi o sétimo aumento consecutivo do número de postos. Em 2017, as novas
vagas já somam 302,2 mil.
Desde 2013, quando foram criadas 94.893 vagas em outubro, o Brasil não apresentava
números tão bons para o mês. O comércio puxou a alta de empregos, com 37,3 mil
postos, seguido pela indústria de transformação, com 33,2 mil, e o setor de serviços,
com 15,9 mil. Algumas áreas, porém, seguiram apresentando resultados ruins, como
construção civil, que fechou 4,8 mil vagas em outubro.
O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, ficou surpreso com o saldo de
vagas do mês passado. A consultoria estava entre as mais otimistas do mercado e
projetava um saldo de 40 mil contratações. “O número de outubro foi muito forte,
antes até da reforma trabalhista.”
Vale também estimava que os empregadores aguardariam a reforma para voltar a
contratar, mas não foi isso que aconteceu. “O que explica o resultado é que as
empresas estão se surpreendendo com a demanda de Natal – e não esperaram a
reforma para voltar a contratar.” Para novembro, Vale arrisca a projeção de um saldo
positivo de 60 mil vagas por conta da demanda de fim de ano.
O economista Luiz Castelli, da GO Associados, concorda que as perspectivas de um
fim de ano menos magro devem ajudar na criação de vagas de novembro. “O varejo
e a indústria de bens duráveis devem ter os melhores resultados.”
Ainda assim, o saldo de empregos no ano deve ser negativo. “Saímos da crise,
passamos do ponto de inflexão, mas ainda não estamos num mercado de trabalho
saudável”, afirma o economista Eduardo Zylberstajn, pesquisador da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Até outubro, o saldo de vagas formais está positivo em 302.189. Como a sazonalidade
de dezembro em anos normais é negativa em cerca de 500 mil vagas, Zylberstajn
acredita que o ano ainda feche no vermelho na geração de postos de trabalho – mas
menos do que foi no passado recente.
Vale, da MB, diz que, a depender do resultado do último bimestre, o saldo de vagas
do ano pode ficar bem próximo de zero. Com os dados divulgados nesta segunda, ele
refez a projeção para 120 mil vagas fechadas no ano.
Além da construção civil, houve perda de vagas na agropecuária, de 3,6 mil postos
em outubro. Neste ano, porém, o setor já criou 105,1 mil empregos. No ano, a
indústria de construção viu 30,5 mil vagas desaparecerem. O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, afirma que a expectativa é de que o setor volte a contratar no
primeiro semestre de 2018.
O governo mantém expectativas positivas para os próximos meses apostando nas
novas regras trabalhistas, que entraram em vigor neste mês.
Segundo o Ministério do Trabalho, as novas atividades regulamentadas – como o
trabalho intermitente – podem gerar 2 milhões de empregos em 2018 e 2019.

Recuperação do emprego é maior entre os trabalhadores mais velhos
21/11/2017 – Fonte: DCI
Experiência ajudou as pessoas com mais de 60 anos, mas a necessidade de
compor a renda familiar e a ausência de aposentadoria também levaram os
idosos a voltar ao mercado no País

Mesmo com uma quantidade menor de trabalhadores em busca de emprego, o grupo
das pessoas com 60 anos ou mais encontrou maior facilidade para voltar ao mercado
brasileiro durante este ano.
No terceiro trimestre, 6,910 milhões de idosos estavam trabalhando, um aumento de
6,1% na comparação com o primeiro trimestre. O segundo melhor resultado foi
registrado pelos mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos: um crescimento de 4,9%
na quantidade de ocupados, que chegou a 11,706 milhões.
Entretanto, o número de pessoas tentando voltar ao mercado foi bastante diferente
nas duas faixas etárias. Enquanto 309 mil idosos estavam desempregados, 4,224
milhões de jovens não encontravam trabalho entre julho e setembro deste ano.
Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
trimestral, divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Com o aumento na quantidade de trabalhadores ocupados, a taxa de desemprego
entre os mais velhos recuou para 4,3% no terceiro trimestre, depois de chegar a 4,6%
entre janeiro e março, o pior resultado da série histórica, iniciada em 2012.
A taxa mais recente ficou bem abaixo da média nacional (13,7%) e dos dados vistos
nas outras faixas etárias. Para os mais jovens, por exemplo, a taxa de desemprego
ficou em 26,5%.
Porta-voz da PNAD, Cimar Azeredo afirma que a experiência dos mais velhos pesa
para a recuperação dessa faixa etária. "A maioria dos jovens não têm a vivência e o
conhecimento necessários para abrir o próprio negócio", explica ele.
De acordo com o entrevistado, uma parcela dos trabalhadores mais velhos voltou ao
mercado no emprego por conta própria. "É uma alternativa que ganha força em
períodos de recessão." Essa categoria é constituída, em boa parte, por
empreendimentos informais de pequeno porte.
Sem parar
A necessidade de se manter trabalhando depois da aposentadoria é vivida por vários
dos empregados com mais de 60 anos, diz Denise Delboni, professora da faculdade de

economia da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). "Muitos idosos fazem isso
para compor a renda familiar."
Outra parte desse grupo segue no trabalho à espera do benefício da Previdência,
afirma a especialista. "É o que acontece com aqueles que fazem parte do mercado
informal e não podem se aposentar por tempo de serviço."
Sobre esse ponto, Denise diz que a reforma na CLT pode incentivar a formalização de
cargos que hoje não são registrados. "A adoção do trabalho intermitente na lei pode
beneficiar vários idosos que já fazem esse tipo de serviço."
A PNAD também mostrou que a taxa composta da subutilização da força de trabalho
ficou em 23,9% no terceiro trimestre, o que representa 26,8 milhões de pessoas. Essa
taxa agrega os desempregados, os que não estão procurando emprego e os que
trabalham menos horas do que gostariam, como ocorre com parte dos indivíduos que
ocupam funções intermitentes no País. De acordo com Cimar, do IBGE, a subocupação
é vivida por uma parcela dos idosos que está voltando ao mercado.
Fora do mercado
O trabalho nas faixas intermediárias também melhorou, mas seguiu em níveis
elevados. Para os adultos com idade entre 40 e 59 anos, a taxa de desemprego recuou
a 7,4% (2,919 milhões de desempregados), após começar o ano em 7,9%. Já entre
as pessoas com idade entre 25 e 39 anos, a taxa diminuiu para 11,3% (4,433 milhões),
depois de atingir 12,8% no primeiro trimestre.
Brasil está “consertando suas finanças” para criar empregos, diz Meirelles
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na noite desta segunda-feira, 20, que
o Brasil está “consertando suas finanças” para criar empregos. Ele voltou a dizer que
a geração de novos postos de trabalho é a melhor política social, embora tenha
ressaltado a importância de programas como o Bolsa Família.
“Bolsa Família é fundamental, tem que ser preservado e ampliado. Outros programas
também são importantes. Mas a melhor política social é o emprego”, disse Meirelles,
em jantar de confraternização com o grupo Empresários em Ação – Sindivarejo-DF,
em Brasília.
Questionado pelos participantes sobre o tamanho da dívida pública brasileira, o
ministro disse que o valor em reais não é tão relevante, porque depende do tamanho
do País. “A questão não é diminuir valor, mas sim aumentar taxa de crescimento do
País, para que a dívida comparada ao tamanho da economia fique menor”, disse.
Outro fator importante é o crescimento da dívida, afirmou Meirelles. “Quanto mais
cresce despesa do governo, mais cresce o déficit e a dívida. Temos que estabilizar
isso.”
Segundo Meirelles, a queda da taxa de juros contribuiu para o menor custo da dívida,
que “caiu pela metade”. Ele sinalizou que os juros básicos da economia podem cair
ainda mais.
No futuro, segundo Meirelles, a tendência é que o País volte a ter superávit fiscal, o
que levará à queda da dívida. Ele brincou ainda com a possibilidade de o Brasil em 10
ou 15 anos ter um superávit “altíssimo”. “Feliz é o país que algum dia enfrente
problema de superávit muito grande. Solução para superávit grande é cortar imposto,
é isso que Brasil precisa”, afirmou.

O ministro também disse que a reforma tributária é possível, e a ideia é que seja a
próxima. Segundo ele, a proposta do governo deve ser de “simplificação” e incluir um
imposto único.
Ele reconheceu, porém, que isso provavelmente significará maior custo para alguns
setores, numa espécie de distribuição de valores entre os segmentos. “Não é questão
trivial”, disse.
Meirelles ressaltou, já no fim de seu discurso, que o ideal é que o Brasil tenha um
próximo presidente que “continue o processo de modernização da economia”. “É
fundamental que Brasil continue nessa linha de ação de modernização. Se olharmos o
que está acontecendo no mundo, vemos isso. Acho que esse é o caminho do Brasil”,
afirmou.
Maia: precisamos fazer reforma do mercado de capitais e do sistema
financeiro
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta
segunda-feira, 20, reforma do mercado de capitais e do sistema financeiro brasileiro.
Para o parlamentar fluminense, é preciso alterar a legislação para acabar com o
monopólio e criar mecanismos para que pequenas e médias empresas também tenham
acesso a crédito mais barato no Brasil.
“Precismos pensar também em dois temas que são pouco falados, mas são muito
importantes, que é a reforma do mercado de capitais no Brasil e o sistema financeiro
brasileiro. O sistema financeiro brasileiro está ficando quase do tamanho da aviação,
dois ou três bancos, o que é muito ruim, porque gera pouca competitividade. Esse é
um tema difícil, mas que a gente também precisa avançar”, declarou em discurso em
evento do Lide em Porto Alegre.
Maia ressaltou que, hoje, o mercado de capitais brasileiro está concentrado apenas
em grandes empresas. Segundo ele, apenas companhias com faturamento acima de
R$ 300 bilhões têm acesso a ele.
“Temos que pensar estruturas, e vamos fazer isso na Câmara, ver qual caminho para
que a legislação possa ajudar pequenas e médias empresas a terem acesso a recursos
mais baratos no Brasil”, disse.
Reforma tributária
Maia defendeu a votação de forma parcelada da reforma tributária. Em discurso
durante evento do Lide em Porto Alegre, ele disse considerar mais fácil aprovar
primeiro as mudanças de tributos federais e depois, estaduais.
“O deputado (Luiz Carlos) Hauly (PSDB-PR) é mais otimista que eu. Ele tem uma
reforma completa. Acho que é mais fácil a gente caminhar por partes, fazer a federal,
depois a estadual, que é mais difícil”, disse. Hauly é relator da reforma tributária na
Câmara.
Maia lembrou que o tucano prometeu concluir nos próximos meses seu parecer sobre
a reforma, para que possa ser votado no plenário da Câmara.
“Como gosto de trabalhar com pessoas otimistas, prefiro acreditar que o deputado
Hauly tem mais razão que eu”, declarou.

Cade aprova aquisição pela Glencore de 6,14% da Paranapanema
21/11/2017 – Fonte: DCI
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a
aquisição, pela operadora global de commodities Glencore, de 6,14 por cento das
ações representativas do capital social da produtora de cobre e laminados
Paranapanema.
O órgão antitruste destacou que a participação combinada das partes no mercado
mundial de cátodo de cobre antingirá de 10 a 20 por cento após a operação, a mesma
contabilizada em 2016 pelo Grupo Glencore, segundo dados da Wood Mackenzie.
Dessa forma, o Cade concluiu que a operação será "incapaz, portanto, de suscitar
preocupações concorrenciais".
Além disso, o órgão ressaltou que há acionistas mais relevantes do que a Glencore no
capital da Paranapanema.
São acionistas da Paranapanema as empresas Bonsucex Holding, com 14 por cento,
Petros (12 por cento), Caixa (17 por cento) e Previ (24 por cento).
"Diante desse quadro, não seria razoável concluir que a entrada da Glencore no capital
social da Paranapanema, como sócia minoritária, detendo ainda reduzidas
participações nos mercados relevantes analisados, tenha o condão de afetar,
negativamente, tais mercados", disse o Cade.
Cade aprova aquisição pela Cosan de participação do Grupo Shell na Comgás
21/11/2017 – Fonte: Reuters
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a
aquisição, pela Cosan Limited, de uma participação acionária do Grupo Shell na
Comgás, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.
Atualmente, o Grupo Cosan, por meio da Cosan S.A., já é titular de 63,11 por cento
do capital social da Comgás, exercendo desde 2012 o controle compartilhado da
empresa. Com a operação, passará a ter 79,88 por cento.
O negócio aprovado pelo Cade envolve a compra pela Cosan Limited de 16,77 por
cento do capital social da Comgás detido pelas empresas Integral e Shell Gás,
controladas pelo Grupo Shell.
“A operação não acarreta sobreposição horizontal entre as atividades das requerentes,
dado que as empresas atuam em etapas distintas da cadeia de distribuição de
combustíveis”, afirmou o Cade em seu parecer sobre a transação.
“Todavia, a operação gera um potencial reforço na relação vertical pré-existente entre
a Raízen, uma joint-venture entre Cosan e Shell, e a Cosan, no que tange ao comércio
e distribuição de gás natural veicular”, ponderou o Conselho.
O próprio Cade, no entanto, ressaltou que as relações comerciais da Raízen são
mantidas apenas com postos de revenda de combustíveis que adquirem gás natural
da Comgás, “o que afastaria qualquer incentivo econômico à adoção de práticas
anticoncorrenciais derivadas da presente operação”.
Além disso, a tarifa dos serviços da Comgás é regulada, “e a concessão é feita em
regime de exclusividade para a Comgás, o que limita eventual possibilidade de
discriminação no mercado downstream”, acrescentou o Cade.

Banco Mundial sobre o Brasil: gastos além da conta, ineficientes e
socialmente injustos
21/11/2017 – Fonte: G1
O Banco Mundial entregou na manhã desta terça-feira (21) aos ministros Henrique
Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) um relatório com diagnóstico
detalhado sobre os gastos públicos no Brasil analisando oito áreas.
O documento avalia os gastos sobre três aspectos: o peso no Orçamento, a eficiência
e a avaliação sobre o ponto de vista da justiça social. A conclusão não é favorável ao
Brasil.
O relatório foi encomendado ao Banco Mundial pelo ex-ministro da Fazenda Joaquim
Levy, teve prosseguimento durante a gestão do sucessor, Nelson Barbosa.
O título é provocativo. Um Ajuste Justo: Uma Análise da Eficiência e da Equidade do
Gasto Público no Brasil.
Analisa oito áreas do gasto público no Brasil, com diagnóstico detalhado de cada uma
delas, levando-se em conta o peso no Orçamento, o grau de eficiência e, ponto
importante, o quanto é socialmente justo. Ou injusto.
A conclusão é severa: no Brasil, os governos (federal, estaduais e municipais) gastam
mais do que podem; os gastos são ineficientes, pois não cumprem plenamente seus
objetivos; e, em muitos casos, de forma injusta, beneficiando os ricos em detrimento
dos mais pobres.
Aponta que, nas últimas duas décadas, o gasto público no Brasil aumentou de forma
“consistente”, colocando em risco a sustentabilidade fiscal do país. O déficit fiscal
alcança 8% por cento do PIB, e a dívida saltou de 51,5% do PIB, em 2012, para 73%
neste ano.
Alguns destaques do relatório:


Previdência: o estudo aponta que 35% dos subsídios beneficiam aqueles que estão
entre os 20% mais ricos. E apenas 18% dos subsídios vão para os 40% mais pobres.
Na aposentadoria do serviço público, a injustiça é ainda maior. O subsídio para os
servidores federais custam o equivalente a 1,2% do PIB e, no caso dos servidores
estaduais e municipais, mais 0,8% do PIB.



No caso do serviço público, conclusões incômodas. De acordo com o Banco Mundial,
os servidores públicos federais ganham, em média, 67% a mais do que os
trabalhadores da iniciativa privada. A diferença quando comparada com os servidores
estaduais também é elevada: 30% a mais.
O problema no Brasil, comparando com outros países, não é o número de servidores,
mas a remuneração incompatível com a capacidade de pagamento do estado. De
acordo com o estudo, 83% dos servidores públicos integram o conjunto dos 20% mais
ricos da população.



Educação: as despesas com o ensino médio e fundamental apresentam elevado grau
de ineficiência e seria possível reduzir em 1% do PIB os gastos, mantendo o mesmo
nível dos serviços prestados.
O governo gasta 0,7% do PIB com as universidades federais. A universidade gratuita
é também injusta: 65% dos alunos estão entre os 40% mais ricos. Aos mais pobres,
que não conseguem ingressar na universidade pública, resta a opção do FIES. “Não

existe um motivo claro que impeça a adoção do mesmo modelo para as universidades
públicas”, afirma o estudo, sugerindo o fim da gratuidade na universidade pública,
criando-se bolsas para quem não pode pagar.


As políticas de apoio às empresas consumiram 4,5% do PIB, em 2015, e, segundo o
relatório, não há evidências de que tenham contribuído para o aumento da
produtividade e geração de emprego. “Pelo contrário, tais programas provavelmente
tiveram consequências negativas para a concorrência e a produtividade no Brasil”.



Na área de saúde, o Banco Mundial afirma que seria possível gastar 0,3% menos do
PIB mantendo o mesmo nível dos serviços.



E uma economia de até R$ 35 bilhões em três anos poderia ser obtida com melhorias
no sistema de licitação e compras governamentais, sem que para isso seja necessário
mudar a legislação. Apenas mudando os métodos.
Somando tudo, o Banco Mundial conclui que o governo federal poderia economizar
cerca de 7% do PIB com ações que aumentassem a eficácia dos gastos públicos,
reduzisse os privilégios, focando o atendimento dos serviços nos segmentos mais
pobres da população. Incluindo estados e municípios, o ganho fiscal, a economia,
chegaria a 8,36% do PIB. O equivalente a mais ou menos R$ 500 bilhões por ano.
Dólar tem leves oscilações ante real com foco em cena política
21/11/2017 – Fonte: Reuters
O dólar exibia leves oscilações ante o real nesta terça-feira, com os investidores de
olho na cena política local diante das negociações do presidente Michel Temer para
conseguir colocar em votação a reforma da Previdência.
Às 10:03, o dólar recuava 0,11 por cento, a 3,2575 reais na venda, depois de ficar
parado na véspera diante do feriado pelo Dia da Consciência Negra em algumas
cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. O dólar futuro tinha leve baixa de cerca de
0,10 por cento.
“O viés é de queda (do dólar), com o investidor retomando um pouco a confiança com
relação à aprovação da reforma da Previdência”, afirmou o operador de câmbio da
Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva Filho.
Temer passou o final de semana com negociações intensas para costurar uma reforma
ministerial que agrade a base e, assim, conquistar votos para apreciar a reforma ainda
neste ano.
Uma das movimentações foi a escolha de um deputado ligado ao presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para o Ministério das Cidades. O eleito foi
Alexandre Baldy (Podemos-GO), que deixou o partido nesta segunda para se filiar ao
PP e assumir a pasta.
Mas Temer ainda costura para agradar a bancada de deputados do PMDB a fim de
tentar ampliar sua base de apoio para aprovar a versão enxuta da reforma da
Previdência.
No entanto, nesta manhã Maia disse em entrevista à rádio CBN que o governo ainda
está “muito longe” de obter os 308 votos necessários para aprovar a reforma, mas
argumentou que o texto é “fundamental e urgente” para o Brasil.
No exterior, o dólar operava praticamente estável ante uma cesta de moedas, mas
subia sobre algumas divisas de emergentes, como o rand sul-africano e a lira turca.

IGP-M na 2ª prévia de novembro fica em 0,37%, revela FGV
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) teve alta de 0,37% na segunda prévia de
novembro, após o avanço de 0,30% na segunda prévia de outubro. A informação foi
divulgada na manhã desta terça-feira, 21, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com
o resultado, o índice acumula recuo de 1,55% no ano e redução de 1,02% em 12
meses.
A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda
prévia do IGP-M de novembro. O IPA-M, que representa os preços no atacado, subiu
0,43%, ante uma alta de 0,36% na segunda prévia de outubro.
O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou alta de 0,23%, depois da
elevação de 0,24% na segunda prévia de outubro. Já o INCC-M, que mensura o custo
da construção, teve alta de 0,28% na prévia de novembro, ante aumento de 0,11%
na segunda prévia de outubro.
O IGP-M é amplamente usado como referência para reajuste de contratos de aluguel.
O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 de outubro a 10 de
novembro. No dado fechado do mês passado, o IGP-M teve alta de 0,20%.
IPAs
Os preços dos produtos agropecuários medidos pelo IPA Agrícola subiram 0,23% no
atacado na segunda prévia de novembro do IGP-M. Na mesma prévia de outubro,
houve alta de 0,60%, informou a FGV. Já os produtos industriais no atacado
mensurados pelo IPA Industrial tiveram aumento de 0,50% na segunda prévia de
novembro, ante uma elevação de 0,27% na segunda prévia de outubro.
Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP),
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os bens
finais subiram 0,51% na segunda leitura de novembro, após uma alta de 0,39% na
segunda prévia de outubro.
Os preços dos bens intermediários tiveram alta de 1,81% na leitura de novembro,
após o aumento de 1,29% na mesma prévia do mês passado. Os preços das matériasprimas brutas caíram 1,34% na segunda prévia de novembro, depois de terem
recuado 0,80% na mesma leitura do mês de outubro.
Balança: média exportada na terceira semana de novembro registra alta de
3,8%
21/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A média das exportações brasileiras na terceira semana de novembro (13 a 19)
registrou alta de 3,8% na comparação com a média registrada até a segunda semana
do mês.
Esse incremento foi resultado do aumento das exportações de produtos
semimanufaturados (5,9%), com destaque para açúcar em bruto, ferro-ligas, alumínio
em bruto, ouro em formas semimanufaturadas, catodos de cobre; e de produtos
básicos (6%), em razão de petróleo em bruto, farelo de soja, minério de ferro, café
em grãos, carnes de frango e bovina. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira,
20, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
Já as vendas externas de produtos manufaturados registraram ligeira queda, de 0,9%
na terceira semana de novembro, em razão, principalmente, de aviões, automóveis

de passageiros, suco de laranja não congelado, veículos de carga, etanol e polímeros
plásticos.
Com relação às importações, a média diária registrou crescimento de 18,7% no
mesmo período de comparação. Esse aumento foi explicado, principalmente, pelo
aumento nos gastos com adubos e fertilizantes, farmacêuticos, equipamentos
mecânicos, veículos automóveis e partes, combustíveis e lubrificantes.
No mês
No acumulado do mês, as exportações somam US$ 9,952 bilhões, com média diária
de US$ 904,7 milhões, o representa um crescimento de 11,6% na comparação com a
média verificada em novembro de 2016.
Esse incremento pode ser explicado, principalmente, em razão do aumento nas vendas
de produtos básicos (38,1%), com destaque para soja em grãos, milho em grãos,
minério de ferro, carne bovina e de frango, farelo de soja; e semimanufaturados
(14,9%), por conta de celulose, semimanufaturados de ferro e aço, ferro-ligas, ouro
em formas semimanufaturadas e alumínio em bruto.
As vendas de produtos manufaturados tiveram queda de 8,4%, em igual período de
comparação, por conta de açúcar refinado, tubos flexíveis de ferro e aço, gasolina,
obras de mármore e granito, medicamentos para medicina humana e veterinária.
Na comparação com outubro de 2017, a média diária exportada cresceu 0,6% em
razão do aumento nas vendas de produtos manufaturados (8,5%). Por outro lado,
caíram as vendas de produtos básicos (-5,1%) e de semimanufaturados (-0,3%).
Nas importações, a média diária registrada no mês até a terceira semana foi de US$
675,9 milhões, valor 17,9% superior à média de novembro de 2016. Nesse
comparativo, cresceram os gastos com combustíveis e lubrificantes (49,2%),
equipamentos eletroeletrônicos (27,8%), veículos automóveis e partes (20,2%),
químicos orgânicos e inorgânicos (19,9%), plásticos e obras (18,3%).
Em relação a outubro de 2017, a média diária das importações registrou crescimento
de 3,8%, com aumento em farmacêuticos (35,1%), plásticos e obras (14,6%), adubos
e fertilizantes (11,9%), equipamentos mecânicos (10,2%) e equipamentos
eletroeletrônicos (9,5%)
Após dois anos, saldo de empregos do Paraná fica positivo
21/11/2017 – Fonte: Bem Paraná

Foi o melhor outubro para o emprego no Paraná desde 2013 (foto: Gilson Abreu)
Foram dois anos no vermelho, mas o mercado de trabalho finalmente começa a dar
sinais de que se recupera. Prova disso é que em 2017 o saldo de empregos no Paraná
deve fechar “no azul”, após amargar dois resultados negativos em 2015 e 2016,
período no qual foram fechados 136,6 mil postos de trabalho.
Até outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgado ontem, o Estado havia criado 31.310 novas vagas de de trabalho,
fruto do saldo de 911.692 admissões contra 880.382 demissões registradas no período

analisado. Nos dois anos anteriores, o saldo nos 10 primeiros meses do ano foi
negativo, com de 21,6 mil vagas fechadas em 2016 e 24,5 mil em 2015.
Apenas em outubro, ainda segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério do
Trabalho, foram criadas 4.749 novas vagas no Estado, com crescimento de 0,18% em
relação ao estoque de empregos celetistas do mês anterior. É o melhor resultado para
o mesmo mês desde 2013 (8.199 vagas).
Com os bons números, o Paraná se destaca como o quinto estado que mais criou
postos de trabalho no ano, atrás apenas de São Paulo (110 mil), Minas Gerais (54
mil), Santa Catarina (44 mil) e Goiás (37 mil), destoando da situação que ainda corrói
a maior parte das unidades federativas.
Prova disso é que em todo o país o saldo de empregos durante o ano é de -2.94.305,
resultado que só não é pior por causa dos resultados do mês passado.
Uber quer frota autônoma com 24 mil carros da Volvo
21/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A Uber entrou em um acordo para comprar milhares de carros da Volvo para preparar
uma frota de veículos totalmente autônomos.
A empresa já tem cerca de 200 utilitários esportivos Volvo equipados com sistemas de
direção autônoma participando de testes em Pittsburgh e Tempe, nos Estados Unidos.
O novo contrato prevê a compra de até 24 mil veículos XC90 entre 2019 e 2021, em
um negócio que deve render cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 4,6 bilhões) à montadora.
A Uber vai acrescentar sua grade própria de sensores ao teto dos carros e operá-los
como parte da sua rede, potencialmente sem a necessidade de um condutor na
direção.
O anúncio foi feito 15 dias após a Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet,
dona do Google, anunciar o lançamento de carros totalmente autônomos em um
projeto-piloto em Phoenix, Arizona. É um marco que nenhuma outra empresa do setor
já conseguiu alcançar.
No ano passado a Uber e a Volvo se comprometeram a investir US$300 milhões para
desenvolver em conjunto um veículo preparado para funcionar sem motorista.
O negócio abre uma nova fonte de receitas para a Volvo, que está de olho no setor de
aplicativos de transporte.
Vários fabricantes já fecharam acordos com serviços de carona na esperança de
conseguir negócios e desenvolver tecnologia de direção autônoma.
A GM e a Jaguar Land Rover investiram na Lyft, enquanto a Volks apostou na Gett,
rivais da Uber nos EUA e na Europa, respectivamente

Fabricantes de motos premium vêem retomada e esperam acelerar vendas
21/11/2017 – Fonte: CIMM
O mercado de motos já enxerga uma retomada das vendas para 2018. Porém, com
um aumento em torno de um dígito, segundo estimativas das montadoras, as
empresas estão realinhando suas estratégias para sobreviver, principalmente no
segmento de produtos mais premium.
Há apenas alguns anos, o mercado brasileiro era visto com muito otimismo pelas
montadoras que atuam no segmento acima de 500 cilindradas, considerado "premium"
no País devido aos preços mais altos. Neste cenário, diversas marcas inauguraram
operações locais ou mesmo iniciaram um processo de expansão da rede de
concessionárias.
É o caso da Ducati, marca do grupo Volkswagen. Do ano passado para cá, a empresa
reduziu o número de concessionárias no Brasil de 11 para 7, apesar de garantir que
não houve perda de participação de mercado. "Pelo contrário, nós ganhamos market
share e rentabilidade", afirma o CEO da companhia, Diego Borghi.
Segundo a marca, neste ano o mercado de motos de luxo recuou 19%. "Tivemos que
reduzir temporariamente o tamanho da nossa cobertura no País", relata.
Diante da postura dos clientes de postergar as compras no segmento de alta
cilindrada, a norte-americana Indian precisou paralisar temporariamente a sua
operação de montagem (CKD) na Zona Franca de Manaus.
"Há cerca de dois meses, tomamos essa decisão puramente por conta dos volumes",
conta o diretor geral para América do Sul, Rodrigo Lourenço. A Dafra é responsável
pela montagem da Indian no Brasil e, segundo o executivo, não houve demissões.
"Houve apenas realocação de mão de obra".
Porém, atualmente a marca está importando modelos. "Esperávamos, em meados de
2015, vender o dobro do volume atual", pontua. Lourenço afirma que os planos para
a rede de concessionários da marca também foram adiados.
"Nosso plano era contar com oito pontos de venda neste momento, mas estamos com
cinco. Contudo, já temos candidatos para a abertura de três novas concessionárias em
2018", destaca.
De acordo com o CEO do grupo BMW no Brasil, Helder Boavida, a queda do mercado
de motos de alta cilindrada está em dois dígitos. "Mas nós estamos caindo apenas
5%", observa.
Conforme o executivo, a BMW Motorrad possui 39 concessionárias no País e a produção
em Manaus continua "firme", apesar da retração do mercado. A planta se instalou na
região no ano passado. "Tivemos algumas adaptações no ramp up da unidade, mas
agora o processo já está normalizado", garante.
Para o managing director da Harley-Davidson no País, Antônio Cantero, a montadora
fez o possível para conservar os concessionários. "O ponto-chave da sustentabilidade
do nosso crescimento é justamente manter a rede", diz. Hoje, a montadora conta com
21 pontos de vendas.
Retomada
De janeiro a outubro, as vendas totais do mercado brasileiro de motos no varejo
totalizaram 708,2 mil unidades, queda de 5% sobre igual período do ano passado. Em
2017, os emplacamentos devem recuar cerca de 4,4%. Para 2018, as montadoras
estimam um crescimento do premium em torno de 5%, dizem executivos.

O CEO do grupo BMW prefere não falar de números, mas acredita que o mercado de
luxo deva crescer aproximadamente "um dígito" em 2018, desempenho que a BMW
Motorrad deve acompanhar. "Estamos lançando novos modelos e continuamos no
caminho para consolidar a nossa liderança", diz Boavida.
De acordo com o executivo, a BMW Motorrad possui, atualmente, em torno de 20%
de market share no segmento acima de 500 cilindradas. "Já somos líderes neste
mercado e a expectativa é elevar nossa participação", pondera.
A Harley-Davidson também acredita que deve ter um bom desempenho no próximo
ano. Hoje, a marca tem 17,5% de participação. "Registramos crescimento de 14% nas
vendas e devemos encerrar o ano com esse patamar de expansão", comemora o
executivo.
Segundo Cantero, a marca conta agora com uma nova política de preços fixos para as
duas primeiras revisões do veículo, o que deve fidelizar ainda mais o cliente. Para
2018, a montadora projeta um avanço de 6% localmente. "A matriz vê o Brasil de
forma estratégica. O País está no rol que chamamos de mercados core fora dos Estados
Unidos", revela.
Apesar das incertezas da economia, o mesmo otimismo é compartilhado pela Indian,
que se apoia em novos lançamentos para crescer. "A matriz entende o momento
brasileiro e vai continuar apostando no País", assegura Lourenço. Segundo ele, 2018
ainda vai ser de prudência, por se tratar de período eleitoral. "Ainda assim, projetamos
expansão de 20%."
Volkswagen eleva metas para 2020 de olho em mercados emergentes
21/11/2017 – Fonte: Exame

Companhia agora espera que a receita exceda em mais de 25 por cento o recorde de
217 bilhões de euros do ano passado até 2020
A montadora alemã Volkswagen aumentou a meta de vendas do grupo para 2020 com
base na crescente demanda pelos novos utilitários esportivos em mercados
emergentes, como Brasil e Rússia.
A companhia agora espera que a receita exceda em mais de 25 por cento o recorde
de 217 bilhões de euros (255,69 bilhões de dólares) do ano passado até 2020, ante
crescimento de mais de 20 por cento esperado em março.
A maior montadora do mundo estimou que o lucro operacional pode aumentar até
2020 mais de 25 por cento em relação aos 7,1 bilhões de euros atingidos em 2016.
Para o lucro antes de impostos, a empresa agora projeta alta de 30 por cento ou mais
ante o nível de 2016, ante expectativa de crescimento de 25 por cento ou mais em
março.

