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BRASIL E CHILE ASSINAM MEMORANDO SOBRE CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL
PARA AGILIZAR COMÉRCIO ENTRE OS DOIS PAÍSES



NO CHILE, MARCOS JORGE AFIRMA QUE GOVERNO ESTÁ COMPROMETIDO COM
ABERTURA COMERCIAL



BRASIL E ALEMANHA LANÇAM 2º EDITAL DE COOPERAÇÃO EM INOVAÇÃO



BNDES DESEMBOLSA R$ 12,2 BI PARA INDÚSTRIA ATÉ OUTUBRO, QUEDA DE 49%



LINHA FINAME DO BNDES INDICA ALTA NO SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



ARTIGO: SETE HABILIDADES QUE VOCÊ PRECISARÁ TER NO NOVO MUNDO DO
TRABALHO FLEXÍVEL



ARTIGO: POUCA INOVAÇÃO PERENIZA BRASIL COMO 'POTÊNCIA MEDIA'



DESEMBOLSO DO BNDES PARA INOVAÇÃO E ECONOMIA VERDE DESPENCA EM
OUTUBRO



FALTAM NOVAS REFORMAS PARA BRASIL ESTIMULAR CRESCIMENTO ECONÔMICO



RELEITURA DA NORMA TRIBUTÁRIA FAVORECE A TERCEIRIZAÇÃO



MUDANÇA NO AUXÍLIO-DOENÇA PERMITE VOLTA AO TRABALHO SEM AVAL MÉDICO



MP DA REFORMA TRABALHISTA: PARLAMENTARES PROPÕEM QUASE MIL EMENDAS
PARA MUDAR LEI



IDADE MÍNIMA E 15 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO: GOVERNO APRESENTA NOVA
REFORMA DA



NOVO

PREVIDÊNCIA

TEXTO

MANTÉM

MÍNIMO

DE

40

ANOS

DE

CONTRIBUIÇÃO

PARA

APOSENTADORIA INTEGRAL



O QUE NÃO VAI MUDAR NA PREVIDÊNCIA



LEIA NA ÍNTEGRA O NOVO TEXTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA



ENTENDA O QUE MUDA NA APOSENTADORIA COM O NOVO TEXTO DA REFORMA



OPINIÃO: REFORMA DA PREVIDÊNCIA: NARRATIVA DE PROJETO ANTIPRIVILÉGIO É
MEIA VERDADE



ALUNOS DO SENAI QUE CONQUISTARAM 2º LUGAR EM MUNDIAL DE PROFISSÕES
TÉCNICAS SÃO HOMENAGEADOS NO

PLANALTO E NO SENADO



IPCA-15 SOBE 0,32% EM NOVEMBRO, ANTE ALTA DE 0,34% EM OUTUBRO,
REVELA



IBGE

MONITOR DO PIB DA FGV APONTA ALTA DE 0,1% NO 3º TRIMESTRE ANTE
TRIMESTRE ANTERIOR



SENADO APROVA MP QUE REDUZ AUMENTO DE ROYALTIES DA MINERAÇÃO



USIMINAS MANTÉM REAJUSTE DE 25% EM AÇO VENDIDO A MONTADORAS EM 2018



PETROBRAS ANUNCIA ALTA DE 1,90% NO PREÇO DA GASOLINA E QUEDA DE 0,30%
NO DIESEL



LYFT RECEBE AUTORIZAÇÃO PARA TESTAR VEÍCULOS AUTÔNOMOS NA CALIFÓRNIA



RELATOR DE PROCESSO NO CADE VOTA POR CONDENAÇÃO DE FIAT, FORD E
VOLKSWAGEN



APPLE QUER ELEVAR POTENCIAL DO SENSOR LIDAR COM MACHINE LEARNING



GM PREMIA FORNECEDORES DO MERCOSUL
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Brasil e Chile assinam memorando sobre Certificado de Origem Digital para
agilizar comércio entre os dois países
23/11/2017 – Fonte: MDIC

Documento foi entregue às autoridades chilenas pelo secretário-executivo do MDIC,
Marcos Jorge de Lima; comitiva brasileira participa da 11ª Comissão de Monitoramento
de Comércio Brasil-Chile em Santiago
Brasil e Chile iniciam, a partir desta quarta-feira, a última etapa de testes que antecede
a implantação de Certificados de Origem Digital (COD), que agilizará o comércio entre
os dois países. O secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e

Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, entregou hoje às autoridades chilenas um
memorando de entendimento assinado pelo governo brasileiro que permitirá o
reconhecimento mútuo e aceitação das assinaturas eletrônicas que constam no
documento
digital.
Marcos Jorge e a vice-ministra de Relações Econômicas Internacionais do Chile,
Paulina Nadal, assinaram uma declaração conjunta em que os governos dos dois países
se comprometem a realizar os esforços necessários para que o COD seja efetivamente
implantado nos próximos meses. "O Brasil é um entusiasta da adoção do COD.
O documento facilita o comércio e simplifica procedimentos comerciais bilaterais. Em
regiões mais remotas, ao norte do nosso país, por exemplo, a utilização do Certificado
de Origem Digital traz avanços muito significativos no tempo e custos dos
exportadores para comprovarem a origem de suas mercadorias”, explicou.
O documento, firmado pelos
Receita Federal, Jorge Rachid,
Bilaterais da Diretoria Geral
recomenda às áreas técnicas
Projeto Piloto do COD, etapas
origem em formato digital.

secretários de Comércio Exterior, Abrão Neto, e da
e, do lado chileno, pelo diretor de Assuntos Econômicos
de Relações Econômicas Internacionais, Pablo Urria,
dos dois países concluir a Homologação Externa e ao
que antecedem a efetiva implantação do certificado de

Durante a reunião no Ministério das Relações Exteriores do Chile, Paulina Nazal,
diretora geral de Relações Econômicas Internacionais, destacou a importância dos dois
países avançarem no processo de adoção do COD. “É uma medida importante para
desburocratizar o comércio. Nos comprometemos a fazer toda articulação necessária
com nossa aduana para, em breve, abandonarmos os documentos em papel”, disse.
Com a entrega do memorando nesta quarta-feira, o Chile deve ser o terceiro país a
adotar o COD nas relações comerciais com o Brasil, depois de Argentina e Uruguai.
Em 2016 o Brasil emitiu mais de 60 mil certificados de origem para o Chile.
A implantação do documento digital será um importante passo para fortalecer as
relações entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, bloco formado por México, Colômbia,
Peru e Chile. Em abril deste ano, representantes dos dois blocos econômicos
discutiram a importância do uso do certificado de origem digital para promover
mecanismos
de
integração
e
cooperação
aduaneira.
COD
O projeto COD foi concebido no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi). Ele propõe a substituição gradual do certificado de origem preferencial
atualmente emitido em papel por um documento eletrônico em formato XML (COD),
trazendo vantagens em termos de celeridade, redução de custos, autenticidade e
segurança da informação para os processos de certificação e validação da origem de
mercadorias comercializadas entre os membros.
Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, a nova sistemática
proporciona aos operadores brasileiros redução no tempo de emissão de 24 horas para
30 minutos e diminui os custos diretos de emissão em cerca de 35%.
O primeiro país a implantar efetivamente o COD nas relações comerciais com o Brasil
foi a Argentina. Em maio deste ano, o documento digital passou a valer para os acordos
Mercosul (ACE 18) e Automotivo Brasil-Argentina (ACE 14). Já há 14 entidades
emissoras habilitadas a emitir COD e a expectativa é que, a partir de março do ano
que vem, as 57 entidades estejam autorizadas a conceder o certificado.
Em outubro, Brasil e Uruguai deram início ao Piloto do COD. No comércio entre os dois
países, o certificado de origem em papel ainda é prova de origem para a aduana

importadora. Até o início de 2018, o documento digital deve ser efetivamente
implantado para os acordos Mercosul (ACE 18) e Automotivo Brasil-Uruguai (ACE 2).
Agenda
Nesta quarta-feira, Marcos Jorge participa da 11ª Comissão de Monitoramento do
Comércio Brasil-Chile, realizada no Ministério das Relações Exteriores do Chile, em
Santiago. O secretário-executivo e a comitiva do MDIC discutiram com autoridades
chilenas a cooperação regulatória entre os dois países, o acesso ao mercado e outros
instrumentos para ampliar a parceria comercial.
Intercâmbio comercial
Em 2016, as exportações brasileiras para o Chile somaram US$ 4,08 bilhões e as
importações chilenas, US$ 2,88 bilhões. O país foi o sétimo principal destino das
exportações brasileiras.
Entre os principais produtos exportados estão óleos brutos de petróleo (US$ 1,09
bilhão, com participação de 27% da pauta exportadora), carne bovina (US$ 296,02
milhões; 7,3%) e veículos de carga (US$ 162,76 milhões; 4%).
Do Chile, o Brasil compra, principalmente, catodos de cobre (US$ 645,48 milhões;
22%); salmão (US$ 438,07 milhões; 15%) e minério de cobre (US$ 381,73 milhões;
3%).
No Chile, Marcos Jorge afirma que governo está comprometido com abertura
comercial
23/11/2017 – Fonte: MDIC

Em evento realizado em Santiago, representantes dos dois países discutiram
cooperação regulatória, acesso a mercado e mecanismos de parceria econômica
O secretário-executivo do MDIC, Marcos Jorge de Lima, destacou hoje, em Santiago,
as medidas que o governo brasileiro vem adotando nos últimos meses para promover
a abertura comercial do país. Ele participou da 11ª Comissão de Monitoramento do
Comércio Brasil-Chile, realizado no Ministério das Relações Exteriores chileno, em
Santiago.
“Nosso governo trabalha pela abertura comercial do Brasil. Temos realizado diversas
reuniões bilaterais. Também estamos mais próximos do Mercosul. Por iniciativa do
ministro Marcos Pereira, foi criado um fórum de diálogo entre os ministros de comércio
do bloco”, apontou.
Marcos Jorge também elencou diversas medidas lançadas pelo MDIC para dinamizar a
economia e melhorar o ambiente de negócios. “No começo deste mês o ministério e
diversos outros órgãos do governo colocaram o sistema Sem Barreiras no ar. Trata-se
de uma importante ferramenta para que os exportadores informem entraves tarifários
e não tarifários identificados em mercados estrangeiros”, explicou.
Ele citou ainda o Portal Único de Comércio Exterior. Coordenado pela Secretaria de
Comércio Exterior do MDIC e pela Receita Federal, em parceria com outros vinte
órgãos, o Portal Único de Comércio Exterior é uma das principais medidas de
desburocratização e facilitação do comércio exterior do governo.

O Portal centraliza em uma única plataforma a interação entre o governo e os
operadores comerciais e tem como objetivo reduzir prazos e custos e aumentar a
competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Com a efetiva implantação dos
novos processos de exportação e importação, o tempo médio para as vendas internas
deve cair de 13 para 8 dias e das compras, de 17 para 10 dias.
Do lado chileno, Paulina Nazal, diretora geral de Relações Econômicas Internacionais
do Chile, destacou a importância da parceria comercial. “O Brasil é um dos nossos
principais sócios. Este encontro é importante para buscarmos soluções e seguirmos
fomentando comércio, cooperação e integração entre os dois países”.
O Chile tem 26 acordos comerciais com 64 países e está em fase de conclusão de um
acordo com a Indonésia. Representantes do governo chileno também relataram a
adesão do país à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O Chile é membro pleno desde 2010. Em maio deste ano, o Brasil fez uma
solicitação formal para se juntar à OCDE.
Nazal explicou que todo o processo de adesão do Chile demorou, aproximadamente,
três anos. “Apoiamos a solicitação do Brasil e de outros países da América Latina.
Atualmente, só Chile e México estão na OCDE”, disse.
Em seguida, foi apresentado um estudo sobre cadeias globais de valor. O governo
chileno fez uma proposta de trabalho para que os dois países identifiquem setores e
produtos que possam se beneficiar de acordos comerciais com o Chile.
Suframa
Na reunião, foi renovado um acordo de colaboração entre a Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa) e a Zona Franca de Iquique (Zofri), localizado ao norte
do Chile.
O documento, que tem vigência até 2022, orienta as partes a divulgarem informações
sobre as condições de acesso a mercado de produtos oriundos de Zonas Francas no
Mercosul. Também prevê que as duas zonas estudem a possibilidade de instalação de
um Centro Logístico para os produtos da Zona Franca de Manaus em Iquique.
Mais cedo, o secretário-executivo do MDIC entregou às autoridades chilenas um
memorando de entendimento assinado pelo governo brasileiro que permitirá o
reconhecimento mútuo e aceitação das assinaturas eletrônicas que constam no
Certificado de Origem Digital (COD). O documento autoriza Brasil e Chile a iniciar a
última etapa de testes que antecede a implantação do COD, que agilizará o comércio
entre os dois países.
Brasil e Alemanha lançam 2º Edital de Cooperação em Inovação
23/11/2017 – Fonte: MDIC
Projetos de pesquisa e desenvolvimento receberão recursos para desenvolver novos
produtos, processos ou serviços em qualquer área
Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o 2º Edital de Cooperação em
Inovação firmado pelos governos do Brasil e da Alemanha).
O edital convoca empresas brasileiras a formarem parcerias com firmas alemãs para
elaborarem proposta de cooperação em pesquisa e desenvolvimento que resulte na
elaboração de novos produtos, processos ou serviços que serão, futuramente,
comercializados no mercado doméstico ou global. A chamada estará aberta até 31 de
maio de 2018.
Os projetos selecionados receberão recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii) e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa participantes, listadas no

Edital CONFAP nº2/2017. Do lado alemão, as propostas serão financiadas pelo
Programa Central de Inovação para Pequenas e Médias Empresas (ZIM Program).
Este é o oitavo edital lançado pelo programa de Cooperação Internacional em
Inovação, coordenado pela Secretaria de Inovação e Novos Negócios do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em 2007, foi firmada um acordo com
o governo de Israel. Já foram lançados quatro editais em conjunto com este país. Em
2015, o MDIC fechou parcerias com os governos da Alemanha e da França. No ano
passado, foi a vez do Reino Unido.
Alemanha
As empresas interessadas em participar do Edital contam com assistência permanente
no processo de busca de parceiros (matchmaking) por meio de plataforma no Portal
de Cooperação Internacional (www.cooperacaointernacional.mdic.gov.br).
BNDES desembolsa R$ 12,2 bi para indústria até outubro, queda de 49%
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os financiamentos do Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) para a indústria
caíram pela metade de janeiro a outubro, segundo o boletim de desempenho de
outubro divulgado nesta quarta-feira, 22, pelo banco.
Até outubro, a indústria brasileira recebeu empréstimos de R$ 12,2 bilhões do BNDES,
49% a menos do que no mesmo período do ano passado. No total, o banco
desembolsou R$ 55,1 bilhões nos primeiros nove meses do ano, 20% abaixo do
mesmo período de 2016 e bem distante dos R$ 77 bilhões estimados para este ano
pelo presidente do banco público, Paulo Rabello de Castro.
Em outubro, o desembolso total do banco somou R$ 5,2 bilhões, próximo aos R$ 5
bilhões desembolsados em setembro deste ano.
A agropecuária segue como o único setor que teve aumento de desembolso pelo
banco, totalizando R$ 11,7 bilhões até outubro, alta de 9% em relação ao mesmo
período de 2016. Já a infraestrutura teve queda de 2% nos empréstimos, caindo para
R$ 19,6 bilhões.
A área de energia elétrica, no entanto, teve crescimento de 43% com R$ 10,1 bilhões
este ano, e aprovações (passo antes do enquadramento, que precede o desembolso)
que somam R$ 12,1 bilhões, crescimento de 182% de janeiro a outubro de 2017.
Linha Finame do BNDES indica alta no setor de máquinas e equipamentos
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A linha do BNDES para financiamento de máquinas e equipamentos, Finame,
considerada um termômetro da atividade econômica, registrou de janeiro a outubro
desembolsos de R$ 16 bilhões, alta de 11% em comparação do mesmo período de
2016.
Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, a linha Finame somou R$ 19,2 bilhões,
51,1% maior do que igual período de 2016.
Segundo o BNDES, o crescimento da linha Finame no mês de outubro indica que
haverá crescimento nas compras de máquinas e equipamentos, uma vez que as
aprovações, última etapa antes da contratação e desembolso, alcançaram R$ 18,2
bilhões de janeiro a outubro de 2017, expansão de 25% na comparação com o mesmo
período de 2016.

O BNDES informou ainda que a linha de financiamento BNDES Giro alcançou a marca
de R$ 5,5 bilhões em 2017, alta de 252% em relação ao mesmo período do ano
passado. No acumulado em 12 meses, a linha criada para suprir a carência de capital
de giro das empresas desembolsou R$ 6,6 bilhões, volume 211% maior que nos 12
meses entre novembro de 2016 e outubro de 2017.
Artigo: Sete habilidades que você precisará ter no novo mundo do trabalho
flexível
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo (postado em 22-11-2017)
Você nunca pensou em se arriscar a abrir um negócio próprio por achar que não teria
vocação para isso. Pois bem-vindo a uma nova era em que muitos de nós precisaremos
desenvolver habilidades semelhantes às dos empreendedores quer tenhamos
desejado isso ou não.
O mercado de trabalho que nós adultos conhecemos passará por uma profunda
transformação na esteira de robotização, flexibilização de regras trabalhistas e
aposentadoria mais tardia.
O script de uma carreira no mercado de emprego formal —para quem teve a sorte do
acesso a uma educação de qualidade— envolvia, até então, escolher uma profissão,
caprichar em uma formação na área, procurar vagas, se dedicar a compreender a
dinâmica de processos seletivos.
Os profissionais bem-sucedidos nessas etapas entravam no universo do trabalho com
endereço e horários fixos, supervisão presencial de um chefe, almoços e bate-papos
nos cafés em momentos mais ou menos programados, metas razoavelmente claras.
Aos poucos se aperfeiçoavam nas tarefas específicas da carreira que escolhiam,
buscavam um ou dois cursos de especialização ao longo dos anos e, caso se
destacassem, progrediam na carreira.
Com "homeoffice", novos arranjos de terceirização, contratos intermitentes, menos
degraus hierárquicos nas empresas, maiores tetos de aposentadoria, negociações
diretas entre funcionários e chefes e o surgimento de tecnologias cada vez mais
avançadas, outra dinâmica surgirá.
No Brasil, ainda não conseguimos visualizar todas as consequências da recente
reforma trabalhista. Mas parece restar pouca dúvida de que a flexibilização será a nova
tônica.
Segundo especialistas, as habilidades requeridas de muitos profissionais se
assemelharão aos talentos esperados de um empreendedor. Eis aqui uma lista das
características mais comentadas por quem acompanha o tema de perto:
1) Autogestão do tempo
Essa é uma das principais mudanças que vêm pela frente. No trabalho flexível, as
horas tendem a ser distribuídas entre casa, empresa, cafés; entre manhã, tarde, noite.
Há quem goste das madrugadas. Eu, atualmente, trabalho até em pequenos intervalos
sentada na lanchonete da escola dos meus filhos (com fones de ouvido enormes,
claro).
A dica de especialistas é ter sempre uma lista de tarefas, por ordem de prioridade.
Isso diminui o risco de se perder em meio a muitas obrigações —principalmente para
quem prestar serviços para mais de um empregador— e o infinito universo da distração
digital.

2) Usar as redes sociais a seu favor
Continuando no universo digital, ele poderá ser um dos seus maiores aliados ou piores
inimigos. Tudo dependerá do equilíbrio que você encontrar entre conversa fiada nas
redes sociais e o uso do tempo on-line para resolver problemas, adiantar questões de
trabalho, mobilizar sua rede de contatos para fins profissionais, tirar e esclarecer
dúvidas.
Ninguém propõe que abramos mão das possibilidades de conexão para distração e
lazer, mas que a balança penda mais para o prato da produtividade do que do
passatempo.
3) Maior planejamento financeiro
Para aqueles que migrarem de carteiras de trabalho assinadas (com direitos como
décimo terceiro, férias e FGTS, no caso do Brasil) para outros contratos mais flexíveis,
a gestão do próprio dinheiro será crucial.
Em contratos autônomos, com renda variável, alguns meses podem ser de bonança e
outros de penúria. Administrar bem esse fluxo de caixa se torna essencial nesse
contexto.
O aumento da longevidade, em sistemas previdenciários depauperados, também
exigirá maior poupança para a velhice.
4) Aprender a barganhar
Trabalhadores com contratos flexíveis precisarão ser negociadores hábeis.
Atualmente, quem tem carteira assinada negocia aumento salarial individualmente
uma vez ou outra, por exemplo, como quando recebe proposta para mudar de
emprego.
Aqueles que se tornarem prestadores de serviços precisarão fazer isso com muito mais
frequência. Esse tipo de negociação envolve saber enfatizar a qualidade do seu
trabalho e exige estar muito antenado nas tendências de mercado.
5) Conversar bem com diferentes públicos
O ponto 4 é um exemplo especifico da capacidade de comunicação, que dará vantagem
aos profissionais que a dominarem de forma mais ampla.
Com a eliminação de cargos hierárquicos no mercado de trabalho, tem ocorrido o que
alguns estudiosos chamam de "esvaziamento do meio" ou "mediano acabou".
A comunicação entre trabalhadores tende a se tornar mais direta, horizontal. Se você
é um especialista que antes se reportava a um gerente, talvez precise conversar
diretamente com um diretor (ou vários).
6) As máquinas serão cada vez mais inteligentes
Elas poderão competir pelos nossos empregos, como destaquei na coluna da semana
passada, mas também ser assistentes que aumentem nossa produtividade.
Aprender mais sobre o universo digital —raspagem de dados, armazenamento de
informação em nuvem, codificação— e suas possíveis aplicações em sua área de
atuação é imprescindível.
7) Disposição constante para a aprendizagem
Estudiosos dizem que, se antes deveríamos aprender certos conteúdos, agora
precisamos aprender a aprender novos conteúdos, já que novos conhecimentos
surgem com grande velocidade e trabalharemos por mais anos.
Saber a melhor forma de pesquisar e criar filtros para receber informações é um
caminho. Buscar novas especializações ao longo da vida laboral também pode ajudar.

*
Sem dúvida, são tempos desafiadores de muita insegurança. Um possível efeito
colateral positivo para quem se ajustar à nova realidade é mais qualidade de vida.
Horas flexíveis podem abrir espaço para maior convívio familiar. Só o tempo nos dirá,
no entanto, se esse cenário é ilusório ou factível.
(Érica Fraga- É jornalista com mestrado em Economia Política Internacional no Reino
Unido).
Artigo: Pouca inovação pereniza Brasil como 'potência media'
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A expressão 'potência média' é geralmente utilizada no contexto das relações
internacionais em três esferas: a político-militar, a econômico-comercial e a da
influência ("soft power').
No primeiro, o status mediano pressupõe atributos de projeção de poder regional,
considerável contingente de Forças Armadas convencionais.

Colheita de soja em Campo Novo do Parecis (MT); commodities são maioria das
exportações brasileiras
No segundo, um PIB per capita abaixo de US$ 20 mil que, se multiplicado por grande
população, faz aumentar seu peso relativo na economia global.
No terceiro, uma capacidade de atuar pelo convencimento e pelo exemplo superior a
nível meramente declaratório de princípios.
Em todos esses domínios, o Brasil apresenta credenciais de potência média. Tal
posição não é zona de conforto. Países que conseguiram ascender na escala de status
mundial o fizeram também em razão do "incômodo", é dizer, de não se conformar com
a condição —no sentido literal— de mediocridade.
Há, nesse quadro, uma certeza: quanto mais parametrizado por tecnologias vai se
tornando o cenário internacional, maior é a potencial da inovação de atuar como
instrumento de fuga das camadas medianas.
Na corrida por proeminência internacional, inovar tornou-se o principal critério a
propiciar mais poder, prosperidade e prestígio.
Dessa ótica, examinar a competitividade brasileira em nível mundial pelo conteúdo de
suas exportações é um bom parâmetro.
Adentraremos 2018 com uma pauta de bens e serviços comercializados ao exterior
em termos de produtos tecnológicos, manufaturados, semimanufaturados e agrícolas
tem sua composição exatamente idêntica àquela que o Brasil obteve em 1978.

São 40 anos em que o Brasil praticamente não fez mexer a agulha do componente
tecnológico de suas exportações relativamente a outros países.
Trata-se de uma realidade alarmante. Quinze anos atrás o principal item da pauta de
exportações brasileira eram os aviões da Embraer. Agora, a agregação de valor
regrediu. Ficamos mais "commoditizados" em nosso perfil exportador.
Não estamos, nem de longe, realizando a contento a transição rumo a uma sociedade
intensiva em tecnologias.

A China está fazendo esta lição-de-casa bem mais eficientemente que o Brasil. Como
se dá a passagem para o novo mundo das tecnologias inovadoras? Ponto básico:
aumentando o percentual que a sociedade e o Estado direcionam de sua riqueza
poupada para investimento em ciência e tecnologia.
No momento em que a China deve ultrapassar os Estados Unidos como a maior
economia do mundo (pelo critério do produto nominal) daqui a dez anos, os chineses
estarão investindo quase 3% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento.
O Brasil como um todo investe apenas 1% de seu PIB em inovação. E se examinarmos
este baixo percentual com lupa, essencialmente 80% deste montante vêm de
instituições estatais.
Se o setor privado brasileiro investe pouco —esfera que possui maior capacidade de
traduzir tecnologia em produtos levados ao mercado— o benefício econômico do atual
investimento é comparativamente muito pequeno.
E por que os empresários brasileiros não investem em tecnologia? Há um rosário de
motivos culturais e patrimoniais, mas também algo eminentemente estrutural:
empresas têm de pagar empregados atendendo a uma das legislações trabalhistas
mais antiquadas do mundo, além de sujeitar-se a uma carga tributária de 37% do PIB,
enquanto seus concorrentes são submetidos a uma carga bem menor: 23% no México,
26% no Chile e 26% na Coreia do Sul.
Claro que o Brasil dispõe de pessoal e empresas possuidoras de importante capital
intelectual, mas esse recurso não é suficiente para a escala dos desafios.
Recentemente, buscamos paliativos. O programa Ciência sem Fronteiras parecia a
primeira vista interessante, mas a dificuldade do Brasil não é de gerar grandes
cientistas, e, sim, de gerar patentes, produtos e tecnologia comercializáveis.
É certo que uma empresa de alta tecnologia é uma unidade intensiva em talentos
tecnológicos. Mas, ao se instalar no Brasil, a empresa vai ter dificuldade de contratar
pessoas e lidar com a obtusa parafernália trabalhista e fiscal.
Assim, a maneira pela qual o Brasil consegue fomentar ou atrair esse tipo de
companhia é oferecendo o vislumbre de grandes contratos governamentais e a
perspectiva de que o mercado interno continuará de certa forma protegido.
Eis uma cruel barganha de que o Brasil ainda não logrou desvencilhar-se: só empresas
que realizarem suas operações em território nacional gozam do acesso a essa
proteção.

Ou seja, instalam-se no Brasil não por conta da grande competitividade, da qualidade
da mão-de-obra, ou do ambiente de negócios que oferecemos aqui. Estabelecem
sobretudo uma plataforma de revenda da tecnologia para o próprio mercado interno
brasileiro.
Nesse sentido, as tão propaladas reformas estruturais brasileiras são também marco
zero para o Brasil decolar em termos de inovação. Sem esta última na escala e
velocidade de nossos concorrentes, o Brasil pereniza seu desconfortável status no
pelotão intermediário das relações internacionais.
(Marcos Troyjo - economista, diplomata e cientista social, dirige o BRICLab da
Universidade Columbia em NY, onde é professor-adjunto de relações internacionais e
políticas públicas).
Desembolso do BNDES para Inovação e economia verde despenca em
outubro
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os financiamentos para Inovação pelo BNDES continuaram em queda em outubro,
segundo o boletim divulgado pelo banco nesta quarta-feira, 22, registrando
desembolso de R$ 1,7 bilhão de janeiro a outubro, 32% a menos do que há um ano.
Nos últimos 12 meses, a queda foi de 48%, para R$ 2,8 bilhões.
Os recursos destinados à economia verde também têm sido menos procurados, com
queda de 6% no ano até outubro em relação a 2016, totalizando R$ 10,2 bilhões. Nos
últimos 12 meses, a linha financiou R$ 13,9 bilhões, queda de 28% comparada com o
mesmo período de 2016.
Porte das empresas
O desembolso para grandes empresas pelo BNDES caiu 33% de janeiro a outubro, em
relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 31,5 bilhões, enquanto as médias
empresas tiveram crescimento de 91% na mesma comparação, para R$ 9,8 bilhões.
Já as micro empresas receberam 31% a menos de recursos do banco nos primeiros
nove meses do ano em relação a 2016, ou R$ 7,6 bilhões.
No total, o BNDES desembolsou de janeiro a outubro R$ 55,1 bilhões, queda de 20%
em relação ao mesmo período do ano passado.
Faltam novas reformas para Brasil estimular crescimento econômico
23/11/2017 – Fonte: CNI
Parlamentares governistas acreditam que é possível votar a Reforma da
Previdência e, talvez, a tributária. Já os analistas políticos são pessimistas

Encerrada a votação da reforma política e derrubado na Câmara dos Deputados o
pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República, Michel Temer, o
governo pretende retomar a votação da reforma da Previdência Social e, depois,
discutir a reforma tributária. Além disso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
avalia qual encaminhamento dar ao programa de refinanciamento de dívidas com a
União, o Refis, aprovado pelo Congresso Nacional no final de setembro.

No caso da reforma da Previdência Social, a expectativa dos aliados de Temer é
negociar um texto mais enxuto, tendo como base o relatório do deputado Arthur Maia
(PPS-BA), aprovado, em maio, em comissão especial da Câmara dos Deputados.
Vice-líder do governo na Casa, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) diz que a reforma
deve se concentrar em três pontos: definição de idade mínima de aposentadoria,
tempo mínimo de contribuição e regra de transição para quem já contribui.
Temer já foi avisado pelos aliados de que há muitas dificuldades para aprovar, na
íntegra, a proposta elaborada por Maia, cujas mudanças em relação à proposta original
foram negociadas com o governo, apesar de não contarem com a aprovação da equipe
econômica.
De acordo com Mansur, a ideia é manter a proposta de idade mínima de 62 anos para
mulheres e 65 anos para os homens, com ajustes no tempo mínimo de contribuição.
Pela proposta de Maia, esse tempo mínimo passaria dos atuais 15 anos para 25 anos.
O GOVERNO TEM PRESSA - Se as negociações evoluírem positivamente, o governo
pretende colocar o texto em votação na Câmara dos Deputados neste mês de
novembro (primeiro e segundo turno), a tempo de concluir a votação no Senado
Federal em dezembro, antes do recesso parlamentar do final de ano.
A aprovação da reforma da Previdência Social neste ano, mesmo sem a abrangência
inicialmente proposta pela equipe econômica, é considerada fundamental para
estimular a recuperação da economia e a redução da taxa de juros.
“Eu acredito na unidade da base para retomar a votação das medidas importantes
para o país. Nosso objetivo é seguir na melhoria da economia, na retomada dos postos
de trabalho e da renda do trabalhador”, afirma o deputado Baleia Rossi (SP), líder do
PMDB. Segundo ele, as propostas já aprovadas são positivas, mas é preciso seguir
adiante. “Conseguimos votar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Teto de
Gastos, que reorganizou as contas públicas, e também a modernização da reforma
trabalhista, que tem impacto direto na economia. Mas é preciso ir além”, resume.
Para o cientista político Humberto Dantas, diretor da 4E Consultoria, o cenário ainda
é difícil para o governo. “Nossa estimativa é que a reforma da Previdência não seja
aprovada neste ano ou que seja aprovada uma proposta bem enxuta. Mesmo assim,
não acreditamos que a proposta passará com folga”, avalia. Mais pessimista, o
cientista político André Cesar, da Hold Assessoria e Consultoria, diz que “a reforma
previdenciária foi sendo desidratada e dificilmente será apreciada ainda na gestão
Temer”.
“Tão logo assumiu, Temer afirmou que comandaria um ‘governo reformista’. O que se
viu, porém, foram boas intenções com graves problemas de execução. Após a rápida
aprovação da PEC do teto dos gastos públicos e da reforma trabalhista, pouco
avançou”, avalia o consultor.
Segundo Cesar, “a proposta tributária ainda nem foi apresentada e, caso o seja,
demandará intensa e sofisticada negociação entre União, estados e municípios – algo
improvável de ocorrer no atual quadro político”. Para o analista, o núcleo das reformas
(previdenciária e tributária) deverá ficar para o próximo governo, a partir de 2019.
REFORMA TRIBUTÁRIA - Apesar do pessimismo dos cientistas políticos, o deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) quer retomar, ainda neste ano, o debate sobre a reforma
tributária. Relator do projeto na Comissão Especial da Câmara sobre o tema, o tucano
acredita ser possível votar uma proposta ainda em 2017.

Hauly quer a extinção de oito tributos federais (IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofins,
Salário-Educação, Cide-Combustíveis), um estadual (ICMS) e um municipal (ISS), com
transição de 15 anos para o novo modelo.
No lugar dos tributos extintos, ele propõe a criação do Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços (IBS) e do Imposto Seletivo, pago pelos setores de energia elétrica,
combustíveis, serviços de telecomunicação, cigarros, transporte, bebidas, veículos e
peças automotivas, ambos de caráter estadual. Apesar de ter discutido sua proposta
com diversos setores da sociedade, as mudanças sugeridas por Hauly ainda não
contam
com
o
aval
da
equipe
econômica
de
Temer.
Já o programa de refinanciamento de dívidas federais de pessoas físicas e jurídicas
aprovado pelo Congresso Nacional, o Refis, deixou a área de incertezas da agenda
legislativa ao ser sancionado pelo presidente Michel Temer no último dia 25 de
outubro.
Empresas em recuperação judicial também poderão aderir ao parcelamento, que dará
descontos especiais a dívidas de até R$ 15 milhões. A adesão de micros e pequenas
empresas optantes do Simples, contudo, foi vetada pelo presidente.
Releitura da norma tributária favorece a terceirização
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Um entendimento da Receita Federal pode tornar a terceirização trabalhista ainda mais
vantajosa ao empregador, mas o tema não está pacificado. Segundo especialistas, o
Fisco buscou solucionar divergências, mas abriu espaço para movas contestações e
discordâncias.
Com a nova interpretação, a Receita Federal buscou esclarecer que tipo de despesa
com mão de obra seria passível de gerar crédito tributário relativos ao PIS e a Cofins.
Hoje, a maioria das empresas paga uma alíquota cheia de PIS e Cofins de 9,25% sobre
a receita bruta, mas esse valor pode ter descontos.
Esses descontos são calculados sobre despesas da empresa, como a compra de
insumos, desde que diretamente ligadas à operação da companhia. E podem ser
usados para abater outros tributos.
No texto, com o nome técnico de 'solução de divergência', a Receita diz que podem
gerar créditos de PIS e Cofins os "dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de
empresa de trabalho temporário para oferecer mão de obra temporária" aplicada
diretamente na produção ou na prestação de serviços.
Parte dos especialistas avalia que a Receita fala apenas em mão de obra 'temporária'
porque quando a consulta foi feita, em janeiro, a terceirização da atividade principal
não era permitida –a lei foi ampliada em março.
Para Pedro Teixeira, sócio do Bichara Advogados, como a terceirização só era permitida
em atividades que não eram ligadas diretamente à atividade-fim das empresas, era
ponto pacífico que as despesas com terceirização não geravam crédito tributário.

Mas Teixeira avalia que a mudança na lei trabalhista e a solução da Receita abrem
espaço para isso, ainda que o texto do Fisco não se refira claramente à terceirização.
"Os valores que eu pago para a terceirizada podem gerar créditos de PIS e Cofins
porque está entendido que eles são insumo para a minha operação", diz ele.
Não é o que pensa Valéria Zotelli, sócia da área tributária do Miguel Neto.
Segundo ela, a Receita se refere à mão de obra temporária e interpretar além disso é
"temerário".
A regulamentação tributária, diz Zotelli, permite que as despesas das empresas com
insumos gerem crédito tributário, mas nega o mesmo para despesas na contratação
direta de funcionários.
E interpretações anteriores da própria Receita, lembra ela, negavam essa possibilidade
para a contratação de mão de obra por meio de pessoa jurídica tentando evitar uma
espécie de "planejamento tributário" das empresas com base na terceirização.
Fernanda Sá Freire, sócia da área tributária do Machado Meyer, diz que a posição da
Receita é suficiente para sustentar o argumento de que a terceirização da atividade
principal é passível de gerar crédito de PIS e Cofins, mas admite que a solução do
Fisco não abordou especificamente a questão.
Para João Cayres, secretário-geral da CUT (Central Única dos Trabalhares), a geração
de créditos tributários pelo trabalho terceirizado estimula a precarização do trabalho.
"Eles estão transformando a mão de obra em insumo. É a mercantilização total da
pessoa", afirma.
Mudança no auxílio-doença permite volta ao trabalho sem aval médico
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Almeida Rocha/Folhapress

Segurado do auxílio-doença poderá retornar ao trabalho antes do fim do benefício
sem perícia
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passou a permitir que segurados do
auxílio-doença voltem ao trabalho antes do fim do prazo do benefício sem realização
de uma perícia médica.
Para isso, o trabalhador deverá formalizar o pedido de encerramento do auxílio em
uma agência do órgão.
A mudança gerou controvérsia. Para o Ministério Público do Trabalho (MPT), a regra é
inconstitucional.
"Se o profissional tem ou não condições de voltar ao trabalho, quem tem que definir
isso é o médico", diz o procurador Leonardo Mendonça, coordenador nacional de
Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT.
O temor é de que empresas pressionem os empregados para voltarem ao trabalho
mesmo sem que estes tenham condições, ou que trabalhadores, por medo de
perderem o emprego em razão do afastamento, voltem sem estarem aptos.

Já Leonardo Mazzillo, sócio do escritório WFaria Advogados e especialista em direito
previdenciário, é cético quanto a essa possibilidade. "Empresas sérias não vão
pressionar o empregado. Mas você pode ter nos rincões do Brasil um empregador mau
caráter", afirma.
Para evitar problemas, Mazzillo recomenda que a empresa cujo trabalhador decida
retornar antes do fim do auxílio realize exames médicos para garantir que ele têm
condição de saúde para isso.
Mendonça, do MPT, também defende que o empregador faça exames médicos nesse
caso. "Aceitar um trabalhador doente vai ser um problema para a empresa depois,
porque ela vai ter que indenizá-lo", diz.
PRORROGAÇÃO
O INSS também passou a prorrogar automaticamente por 30 dias o auxílio-doença de
quem solicitou a extensão mas não conseguiu agendar a perícia em até um mês.
A prorrogação automática pode ocorrer duas vezes. Na terceira, o segurado deverá
obrigatoriamente passar por uma nova perícia para avaliar seu estado de saúde.
O auxílio-doença é concedido a pessoas que fiquem temporariamente incapazes de
trabalhar em razão de acidente ou doença.
Para solicitar o benefício, o trabalhador deve ter no mínimo 12 contribuições ao INSS
(ressalvadas doenças como tuberculose e Aids, nas quais a perícia médica pode liberar
a necessidade do período de carência).
No caso do empregado em uma empresa, ele deverá estar afastado do trabalho há
pelo menos 15 dias (corridos ou intercalados) dentro do prazo de 60 dias.
O período de concessão do benefício varia de acordo com a prescrição média ou
decisão judicial. Caso não haja um prazo definido, o limite-padrão de duração do
benefício é de 120 dias.
MP da reforma trabalhista: parlamentares propõem quase mil emendas para
mudar lei
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Deputados e senadores apresentam número recorde de emendas para mudar
texto da medida provisória que vai ajustar alguns pontos da reforma na CLT.
Governo deve enterrar propostas

O governo federal abriu uma caixa de surpresas ao decidir enviar uma medida
provisória (MP) para ajustar alguns pontos da reforma trabalhista. Ao lançar o debate
sobre o assunto, os parlamentares bateram o recorde de emendas apresentadas
(foram pelo menos 967 propostas), muitas tratando de temas que não estão
abordados pela MP, como a tentativa de trazer de volta o imposto sindical obrigatório
ou recuperar medidas de fortalecimento dos sindicatos.

Pelo menos duas dezenas de propostas pedem o retorno do pagamento, prazo de
escalonamento para seu fim, ou obrigatoriedade de que o sindicato assista o pedido
de rescisão de contratos e tenham papel fundamental na assinatura de acordos
coletivos. A perda de receitas pelos sindicatos com a mudança da lei, que acabou com
a contribuição obrigatória, preocupa os sindicatos.
São propostas como a do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que pede a
manutenção da contribuição sindical obrigatória por mais oito anos, sendo reduzida
em 25% a cada dois anos após a aprovação da lei.
Mesmo após esse prazo, a contribuição sindical seria decidida anualmente em
assembleia geral da categoria. Proposta similar foi apresentada pelo deputado Hildo
Rocha (PMDB- MA), que pede que a contribuição deixe gradualmente de ser
compulsória, em escalonamento de dois em dois anos e depois sendo decidida em
assembleia.
Já o deputado Marco Maia (PT-RS) apresentou emenda para restaurar por completo o
texto anterior à reforma trabalhista sobre a contribuição sindical, mantendo-a
obrigatória.
“O alcance de tão grande ataque às estruturas sindicais é incalculável. Tornar essa
contribuição facultativa é um eufemismo para sua mera revogação. Nossa proposta é
o de retomar o arcabouço jurídico que vigorou por décadas, até então estabilizado, e
que permitiu o florescimento de uma estrutura sindical combativa que sustentou
direitos e garantias dos trabalhadores por muitos anos”, justifica.
O governo promete, desde a aprovação da reforma, que não cederá às pressões
sindicais para voltar a obrigatoriedade da contribuição sindical. Alas do DEM, PSDB e
PMDB se opõem vigorosamente à medida que beneficia os sindicatos.
Revogação total da reforma e indenização de R$ 276 mil em caso de morte
A oposição promete dificultar o debate e o grande número de emendas apresentadas
reflete isso. Entre as quase mil emendas, pelo menos uma centena tenta revogar a
reforma trabalhista, em sua totalidade ou em partes, mas dificilmente devem passar
pelo crivo do relator, que ainda não foi definido.
Essa foi a tentativa de diversos parlamentares do PT, como a senadora Gleisi Hoffmann
(PR), que apresentou nove emendas. A primeira delas pede a total revogação da
reforma trabalhista, trazendo à vigência as regras da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), de 1943, e suas alterações feitas na década de 1990.
Outra tentativa da oposição pede que o assunto seja levado a referendo popular. O
deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) sugere que todas as alterações feitas na reforma
(268 apenas na lei e outras 22 pela MP) sejam colocadas em referendo a ser realizado
em 90 dias.
Apesar dessas tentativas de derrubar por completo a reforma, mesmo entre os
partidos da oposição a análise é de que o governo não permitirá essas tentativas e
deve enterrar a maioria das emendas, via relator na comissão, que deve ser da base
aliada.
A liderança do governo tem uma lista de oito nomes que estavam sendo negociados,
de dentro da base aliada, para relatar o projeto. Entre eles, o do deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), que foi o relator da reforma na Câmara.
Marinho seria uma escolha natural e favorável ao governo: agradaria ao PSDB com o
comando de uma reforma econômica importante, podendo trazer pontos positivos para
a articulação com os tucanos para a reforma da Previdência, em um momento de
ruptura do partido com o Palácio do Planalto.

Também é de um tucano algumas das emendas mais duras apresentadas à MP
complementar à reforma trabalhista. O deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) apresentou
emenda para limitar o valor máximo em caso de morte de um trabalhador.
Ele avalia que já é “bastante elevada” a indenização nos casos de dano gravíssimo,
que é de até R$ 276.565,50 e pede que nos casos de morte seja fixada essa mesma
indenização máxima. O mesmo deputado também defende a fixação das indenizações
no valor do piso dos benefícios da Previdência Social e não no salário do trabalhador
lesado.
Pontos principais da MP ainda merecem aprimoramento
A MP complementar à reforma trabalhista foi apresentada em acordo com os
senadores, como uma forma de evitar que o texto aprovado no Senado tivesse de
voltar à Câmara.
O governo queria correr com a aprovação, em um momento político difícil para o
presidente Michel Temer – que se preparava para enfrentar a votação sobre a segunda
denúncia por formação de quadrilha e obstrução de justiça na Câmara. Mas mesmo
senadores governistas queriam que alguns pontos fossem vetados pelo presidente e
ajustados por lei ou regulamentação.
O texto da MP 808, apresentado assim que a reforma trabalhista entrou em vigor no
começo de novembro, dava conta de oito grandes temas: trabalho insalubre de
gestantes e lactantes; definição de jornada 12x36; trabalho intermitente; autônomos;
dano extrapatrimonial; gorjetas; comissões de empregados; e remuneração
previdenciária.
O deputado Miro Teixeira (REDE-RJ) avalia que o governo extrapolou ao enviar uma
MP para alterar pontos que já foram debatidos, mas admite que é provável que o
governo aceite debater apenas dois ou três assuntos durante a tramitação da MP, sem
voltar aos temas centrais da reforma ou à contribuição sindical.
Os temas que padecem de ajuste mesmo na visão da base governista são a definição
do dano extrapatrimonial e a fixação das indenizações nesses casos; o trabalho de
gestantes e lactantes em local insalubre; e regramentos sobre o trabalho
intermitente.
“Essa MP altera critérios básicos, como a incidência de multas no dano
extrapatrimonial. Altera o conceito do que foi discutido e cria uma insegurança que
não agrada e não favorece as boas relações do trabalho.
Teria que ser como aprovamos antes, com base no salário do trabalhador”, afirmou.
“Esses sempre tentam aplicar o rolo compressor. Quando falta argumento, usa-se a
força. E eles não têm mais argumento. Estamos percebendo um fim de governo. O
governo Temer acabou”, afirmou.
Idade mínima e 15 anos de contribuição: governo apresenta nova reforma da
Previdência
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Em busca de apoio, presidente Temer recebe parlamentares da base aliada
em jantar no Palácio do Alvorada e revela minuta com texto mais enxuto da
reforma da Previdência
O relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentou o
novo texto da proposta de emenda constitucional (PEC) 287 aos parlamentares da
base aliada durante jantar promovido pelo presidente Michel Temer no Palácio da

Alvorada na noite desta quarta-feira (22). Além dos congressistas, ministros do
governo também compareceram ao evento.

Maia apresentou aos deputados seis slides, com um resumo das principais mudanças
na Previdência e distribuiu texto com 25 páginas do teor da nova proposta. Uma das
principais alterações é a redução de 25 anos para 15 anos do tempo mínimo de
contribuição para requerer a aposentadoria parcial (60% do benefício) no Regime
Geral da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, havia antecipado
esse ponto do texto. O tempo mínimo de contribuição dos servidores permanece em
25 anos (70% do benefício).
Pela nova regra de cálculo do benefício, para ter acesso a 100% do teto da
aposentadoria, o tempo de contribuição dos beneficiários do regime geral e do serviço
público será de 40 anos. A idade mínima para aposentadoria nos dois regimes foi
mantida em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Professores e policiais poderão
requerer a aposentadoria aos 60 anos e 55 anos, nesta ordem, independentemente
do gênero.
O material de apresentação do relator fala em unicidade de tratamento entre
servidores públicos e os do setor privado e diz que as idades de aposentadoria entre
os dois estão equivalentes. Na linha de propaganda de que vai cortar privilégios, numa
crítica aos benefícios dos servidores públicos, o governo diz que as idades são mais
rígidas para o funcionalismo na fase de transição.
Uma preocupação de parlamentares que atuam nas áreas sociais era com o pagamento
do BPC (Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência
pobres). A apresentação do relator fala que todas as alterações feitas nesse benefício
na comissão especial serão suprimidas. Assim, permanecerá garantido o valor de um
salário à pessoa portadora de deficiência e ao idoso sem condições de prover sua
sobrevivência.
Já aposentadoria rural também não sofrerá mudança. Homens continuarão a se
aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55 anos, com 15 anos de contribuição mínima
para ambos.
O novo texto mantém ainda a permissão do acúmulo de pensão e aposentadoria
limitado a dois salários mínimos e prevê que as contribuições sociais deixem de ficar
submetidas à DRU.
Em entrevista à imprensa, o relator Arthur Maia reconheceu que o governo terá
dificuldades em aprovar o texto e que o momento hoje é bem diferente daquele de
cinco meses atrás.
“Depois de duas denúncias contra o presidente estamos retomando a reforma da
Previdência. É um momento político completamente diferente de cinco meses atrás.
Obviamente, depois de tantos percalços, é natural que o clima político seja mais difícil
para avançar num tema tão árido e difícil”, disse.
Para conseguir aprovar uma mudança na Constituição, como é o caso da reforma da
Previdência, o governo precisa do apoio de pelo menos 308 deputados, em dois turnos
de votação. No jantar no Alvorada, o número de presentes chegou a cerca de 130. O
PP chegou a anunciar um possível boicote ao evento, descontente com a permanência

do tucano Antônio Imbassahy na Secretaria de Governo, mas recuou – vários
deputados da sigla foram vistos no jantar.
Maia falou ainda da decisão de excluir da PEC todas mudanças que havia feito, e
aprovadas na comissão, que envolvem o trabalhador rural. “Retiramos todos os artigos
por se tratar, o trabalhador rural, de um cidadão extremamente castigado pela sua
própria vida. Mora numa pequena propriedade, não tem renda fixa, não tem dia de
descanso, trabalha no sábado e domingo, nunca tem direito a férias. Essa mudança
vai no sentido de proteger quem tem menos.”
O relator falou também da alteração de 25 anos para 15 anos o tempo mínimo de
contribuição no regime geral. “Essa era a grande crítica da oposição. Há uma
argumentação, com certa razoabilidade, de que muitas pessoas, as mais pobres e que
não têm emprego fixo, não conseguem contribuir mais que 15 anos. E se aposentam
com 65 anos. E tem os que se aposentam antes, trabalham menos, tiveram emprego
fixo e alto salário, e que estão no serviço público”, afirmou.
Sobre a equiparação do aposentado do setor público com o do privado, Maia disse que
as regras de hoje geram dois tipos de brasileiros: os que ganham, os servidores,
aposentadoria de R$ 33 mil, e os trabalhadores do setor privado, cujo limite de
aposentadoria é de R$ 5.531.
“Não é razoável isso. Não é razoável eu, um deputado federal, ganhar R$ 33 mil, e
também um procurador, um juiz ou alguém da AGU possa se aposentar com esse valor
e que vocês só possam se aposentar no limite de R$ 5,3 mil. Não consigo enxergar na
nossa sociedade nada mais injusto e desigual. Cria dois tipos de brasileiros”.
Economia de 60%
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a nova reforma da Previdência
representará uma economia de 60% em relação à proposta original do governo. O
projeto inicial da pasta previa uma economia nos gastos com aposentadorias de pouco
menos de R$ 800 bilhões em 10 anos.
Agora, se a nova Previdência for aprovada e representar 60% da original, a economia
será de pouco menos de R$ 480 bilhões em uma década, ou R$ 320 bilhões a menos
do que o previsto inicialmente. Segundo Meirelles, se em dez anos nada for feito, 80%
de todo o orçamento estará comprometido para pagar a Previdência.
Novo texto mantém mínimo de 40 anos de contribuição para aposentadoria
integral
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Nova proposta de reforma previdenciária, que será apresentada na noite
desta quarta em um jantar a parlamentares, trará economia R$ 320 bilhões
menor que a original

Paixão/Gazeta do Povo
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (22) que a nova
proposta da reforma da Previdência, que está em fase de últimos ajustes, representará

60% da proposta original do governo. O projeto inicial da pasta previa uma economia
nos gastos com aposentadorias de pouco menos de R$ 800 bilhões em 10 anos, e a
proposta aprovada em maio deste ano na comissão especial representava 75%
daquela originalmente enviada ao Congresso.
Ou seja, se a nova Previdência for aprovada e representar 60% da original, a economia
será de pouco menos de R$ 480 bilhões em uma década, ou R$ 320 bilhões a menos
do que o previsto inicialmente.
“Segundo nossos cálculos, isso [a economia fiscal se a nova proposta for aprovada]
deve dar ao redor de 60%. Já vinha dizendo que seria substancialmente superior a
50%, pode ser um pouco menos que 60%, um pouco mais que 60%, estamos
acertando a sintonia fina”.
O ministro declarou ainda que o tempo mínimo de contribuição para a Previdência,
que havia sido elevado para 25 anos no projeto aprovado em maio na comissão
especial, foi reduzido para 15 anos.
Meirelles confirmou que a proposta deve trazer uma regra de cálculo que permite a
aquisição do benefício máximo com 40 anos de contribuição – a equipe econômica
chegou a defender uma fórmula mais dura, de 44 anos, que compensaria parte da
perda fiscal da nova proposta. Hoje, são 30 anos.
“O tempo mínimo de contribuição original era de 25 anos, vai passar para 15 anos.
Porém quem contribuir por 15 anos e atingir a idade mínima receberá 60% do teto da
aposentadoria, e vai subindo devagar. Só atinge os 100% do teto quando chegar a 40
anos de contribuição”, declarou o ministro. “Há aí um incentivo para as pessoas de
fato trabalharem um pouco mais para terem uma aposentadoria melhor”.
Aposentadoria rural e Benefício de Prestação Continuada
O ministro disse ainda que a aposentadoria rural e o BPC (Benefício de Prestação
Continuada), benefício pago a idosos e pessoas com deficiência pobres, não sofrerão
nenhuma mudança, em um recuo em relação à proposta aprovada em maio.
“Outra mudança é que se tirou a questão do trabalhador rural, não haverá nenhuma
alteração. Será retirado o que foi aprovado na comissão especial, assim como o BPC.”
A equiparação da previdência dos funcionários públicos e privados, por outro lado, foi
mantida, segundo Meirelles.
Base aliada
O ministro declarou que a proposta foi exposta para os governadores, com quem se
reuniu nesta tarde juntamente com o presidente Michel Temer, e lembrou que será
apresentada também para a base aliada na noite desta quarta. “Acredito que sim”,
respondeu, ao ser questionado por jornalistas se a proposta está bem encaminhada e
será aprovada.
“Caso a reforma não seja aprovada, em 10 anos 80% do orçamento será ocupado
apenas com pagamento da Previdência, até um ponto que todo o país vai pagar
impostos apenas para pagar as aposentadorias, sem recursos para saúde, educação e
segurança.”
O ministro disse ainda que a aprovação da reforma é uma questão de igualdade. “Hoje
os 20% que ganham menos da população não conseguem contribuir por 35 anos por
não terem carteira assinada. Os mais pobres tendem a se aposentar com 65 anos,
porque a Constituição atual prevê essa idade”.

O que não vai mudar na Previdência
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O governo desistiu de alterar as regras para trabalhadores rurais e o amparo
social a idosos e pessoas com deficiência

Na tentativa de convencer deputados a aprovar a reforma da Previdência, o governo
suavizou as mudanças na legislação. Em dois casos, desistiu completamente de mexer
na lei.
Na versão original da reforma, o governo dificultava a aposentadoria dos agricultores
familiares e tornava mais rígidas as regras de concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), um amparo social pago a pessoas de baixa renda idosas ou com
deficiência.
Essas alterações foram excluídas da versão enxuta da reforma, apresentada nesta
quarta-feira (22).
Ou seja, nada muda para o BPC e os trabalhadores rurais. Serão mantidas as regras
atuais:
AGRICULTORES FAMILIARES
Aposentadoria por idade aos 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens), com mínimo de
15 anos de contribuição. A contribuição à Previdência equivale a 2,1% do valor da
produção da família.
O que o governo desistiu de fazer: A reforma aprovada numa comissão especial da
Câmara dos Deputados em maio mantinha a aposentadoria dos homens aos 60 anos
e elevava a idade mínima das mulheres para 57. E cada segurado, após uma
regulamentação em lei, passaria a contribuir à Previdência com até 5% do salário
mínimo. Essas mudanças foram suprimidas na “nova reforma”.
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
Paga um salário mínimo mensal a pessoas deficientes (de qualquer idade) e idosos
com 65 anos ou mais de famílias com renda familiar per capita de até 25% do salário
mínimo.
O que o governo desistiu de fazer: A versão da reforma aprovada em comissão da
Câmara elevava – após um período de transição – de 65 para 68 anos a idade mínima
necessária para que um idoso recebesse o benefício. Isso não vai mais acontecer.
Leia na íntegra o novo texto da reforma da Previdência
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O governo federal apresentou na noite desta quarta-feira (22) o novo texto da reforma
da Previdência em jantar com parlamentares no Palácio da Alvorada. A chamada
emenda aglutinativa à proposta de emenda constitucional (PEC) 287 manteve a idade
mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens no regime geral da Previdência
e reduziu de 25 anos para 15 anos o tempo de contribuição mínima para requerer
aposentadoria parcial.

Leia na íntegra o texto da reforma previdenciária de Michel Temer acessando
o site do jornal Gazeta do Povo

Entenda o que muda na aposentadoria com o novo texto da reforma
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Governo apresentou uma versão mais enxuta da reforma da Previdência.
Compare as regras atuais com as novas propostas

Jonathan Campos/Gazeta do Povo
O governo apresentou na noite desta quarta-feira (22) a nova proposta de reforma da
Previdência, mais enxuta que a aprovada numa comissão especial da Câmara dos
Deputados em maio.
Tanto no INSS quanto na “regra geral” do serviço público, haverá idade mínima de
aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens após um período
de transição. Nesse caso, foram mantidas as regras proposta na reforma “completa”
aprovada em maio.
O tempo mínimo de contribuição, no entanto, será diferente. Os funcionários
públicos terão de contribuir por pelo menos 25 anos para se aposentar. Para os
trabalhadores do setor privado, segurados do INSS, foi mantida a exigência atual, de
15 anos.
O valor do benefício será elevado gradualmente conforme o tempo de contribuição,
partindo de 60% da média salarial no INSS (para quem contribuir por 15 anos) e de
70% no serviço público (para quem contribuir pelo mínimo de 25). Em ambos os casos,
serão necessários 40 anos de contribuição para obter o benefício integral (100% da
média salarial).
Assim como na versão original da reforma, policiais e professores terão normas
específicas, mais brandas que a regra geral do serviço público. Para os policiais, a
idade mínima de aposentadoria será de 55 anos já em 2018, e não será elevada com
o tempo. No caso dos professores, a idade mínima parte de 55 anos (homens) e 50
anos (mulheres) no caso dos funcionários públicos, e 50/48 para quem dá aulas no
setor privado, até chegar ao limite de 60 anos após o fim da transição.
Apesar da pressão por mudanças, as regras propostas para as pensões na “nova
reforma” são idênticas às aprovadas em maio na comissão da Câmara, mais duras que
as normas que estão em vigor (leia mais abaixo).
A “reforma light” suprimiu todas as mudanças que a versão completa faria na
aposentadoria dos agricultores familiares e no Benefício de Prestação
Continuada (BPC), que é pago a pessoas de baixa renda idosas ou com deficiência
física.
Compare as regras em vigor com as propostas na nova versão da reforma da
Previdência:

APOSENTADORIA PELO INSS
>> Como é (regras em vigor)
Três modalidades:
1) Aposentadoria por idade: Aos 60 anos (mulheres) e 65 anos (homens), com
mínimo de 15 anos de contribuição. Valor do benefício: 70% da aposentadoria
integral mais 1% por ano de contribuição. Com isso, 30 anos de serviço dão
direito à aposentadoria integral
2) Por tempo de contribuição: 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens). Valor do
benefício: O valor da aposentadoria integral é multiplicado pelo fator
previdenciário, que varia conforme a idade e o tempo de contribuição do
segurado. Nessa modalidade, um trabalhador de 61 anos consegue
aosentadoria integral se somar 40 anos de contribuição, por exemplo

3) Regra 85/95: Soma-se idade e anos de contribuição. No caso da mulher, se o
resultado for 85 ela receberá aposentadoria integral. Para o homem, a soma
tem de ser de 95. Esses requisitos serão elevados a cada dois anos a partir do
fim de 2018, chegando a 90/100 do fim de 2026 em diante
>> Como fica (proposta da reforma)
Modalidade única:
Aposentadoria aos 65 anos para homens e 62 para mulheres, com mínimo de 15 anos
de contribuição. Valor do benefício: 60% da média salarial para quem contribuiu por
25 anos, mais:
1) 1% a cada ano que superar 15 anos, até 25 anos. Assim, quem contribuir por 20
anos terá 65% da média
2) 1,5% a cada ano que superar 25 anos, até 30 anos. Assim, quem contribuir por 30
anos terá 77,5% da média
3) 2% para o que superar 30 anos, até 35 anos. Quem contribuir por 35 anos terá
87,5% da média
4) 2,5% para o que superar 35. Com isso, 40 anos de contribuição dão direito à
aposentadoria integral (100% da média)
>> Regra de transição
O trabalhador terá de contribuir por um tempo adicional de 30% em relação ao que
falta para completar 30 anos (mulheres) ou 35 anos (homens) de contribuição. A idade
mínima será a vigente no ano em que a pessoa terminar de cumprir esse pedágio,
partindo de um mínimo de 53 anos para mulheres e 55 para homens. A partir de 2020,
a idade mínima subirá um ano a cada dois anos, conforme tabela, até chegar a 62
anos para mulheres em 2036 e 65 para homens em 2038
SERVIDORES PÚBLICOS
>> Como é (regras em vigor)
Aposentadoria aos 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens), com mínimo de 30 e 35
anos de contribuição, respectivamente. Valor do benefício: para quem entrou no
serviço público antes de 2003, último salário; para quem entrou entre 2003 e 2012,
média dos 80% maiores salários; para quem entrou a partir de 2013, média dos 80%
maiores salários, limitada ao teto do INSS (hoje em R$ 5.531)
>> Como fica (proposta da reforma)
Aposentadoria aos 65 anos para homens e 62 para mulheres, com mínimo de 25 anos
de contribuição. Valor do benefício: 70% da média salarial para quem contribuiu por
25 anos mais:
1) 1,5% a cada ano que superar 25 anos;
2) 2% para o que superar 30;

3) 2,5% para o que superar 35. Com isso, 40 anos de contribuição dão direito à
aposentadoria integral.
>> Regra de transição
Quem entrou para o serviço público até 31 de dezembro 2003 só terá direito a
integralidade (aposentadoria igual ao último salário) e paridade (reajustes iguais aos
do pessoal da ativa) se esperar até os 62 (mulheres) e 65 anos (homens) para se
aposentar. Caso se aposente antes, receberá a média dos seus salários. Quem entrou
para o serviço público a partir de 2004 seguirá as regras do regime geral
PROFESSORES
>> Como é (regras em vigor)
Aposentadoria após 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens) de contribuição
>> Como fica (proposta da reforma)
Aposentadoria aos 60 anos de idade, com mínimo de 25 anos de contribuição. Valor
do benefício segue a regra geral
>> Regra de transição
Contribuição adicional de 30%, mas sobre um tempo de contribuição cinco anos mais
baixo que o exigido na regra geral do RGPS/RPPS. A idade mínima parte de 55 anos
(homens) e 50 anos (mulheres) no caso do RPPS, e 50/48 no RGPS, até chegar ao
limite de 60 anos
POLICIAIS
>> Como é (regras em vigor)
Aposentadoria após 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens) de contribuição
>> Como fica (proposta da reforma)
Aposentadoria aos 55 anos de idade, com mínimo de 25 anos (mulheres) e 30 anos
(homens), sendo 25 anos em atividade de risco
>> Regra de transição
Não haverá
PENSÕES
>> Como é (regras em vigor)
Cota familiar equivalente a 100% da média salarial do segurado falecido. É permitido
o acúmulo de pensão e aposentadoria
>> Como fica (proposta da reforma)
Cota familiar de 50% da média salarial do segurado falecido, mais 10% por
dependente. Será permitido o acúmulo de pensão e aposentadoria, até o limite de dois
salários mínimos. Acima disso, o segurado pode optar pelo benefício de maior valor.
Quem já recebe pensão mantém direito a acúmulo com aposentadoria, o que vale
também para quem já pode se aposentar mas ainda não requereu o benefício.
Opinião: Reforma da Previdência: narrativa de projeto antiprivilégio é meia
verdade
23/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
O governo Michel Temer partiu com tudo contra o que chama de privilégios para tentar
aprovar a reforma da Previdência até o começo do ano que vem. O novo texto do
projeto que tramita no Congresso será reapresentado em versão mais enxuta e com
menos pontos “sensíveis” à categorias que fazem mais barulho nos ouvidos de
deputados e senadores.

A nova roupagem do projeto de lei é acompanhada por uma nova estratégia de
comunicação. No primeiro ato da reforma, que foi até a aprovação do texto na
comissão especial antes da crise detonada pelo áudio da conversa entre Temer e
Joesley Batista, o governo bateu na tecla da sustentabilidade das contas públicas.
A reforma era para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. O governo
apanhou de quem é contra as mudanças em uma guerra de números distorcidos e
irreais.
Agora, a narrativa é outra: a reforma combate privilégios. É um argumento mais difícil
de ser contestado por quem não quer alterações na lei. Dizer que os números do
governo não são bem assim é uma coisa. Provar que não existem privilégios, é algo
bem diferente. O problema da história contada pelo governo é que, como arma contra
privilégios, a reforma capenga é uma meia verdade.
O texto que será apresentado pela equipe econômica traz a idade mínima de 65 anos
para homens e 62 para mulheres, com regra de transição de 20 anos. Será mantido o
benefício com contribuição mínima de 15 anos (e não 25, como no projeto original). E
haverá a equiparação nas regras do setor público e privado.
Até que ponto essas mudanças mexem com privilégios? A idade mínima, de fato, vai
cobrar mais dos trabalhadores mais qualificados e que se aposentam com benefícios
maiores. Em média, as aposentadorias por tempo de contribuição concedidas neste
ano pagam R$ 2,3 mil, contra R$ 1,1 mil das por idade (sendo R$ 990 em média no
caso das rurais por idade).
A explicação para a diferença é que geralmente são os trabalhadores mais qualificados
os que têm carreiras mais estáveis e que conseguem contribuir por 30 (mulheres) ou
35 anos (homens) antes de atingirem a aposentadoria por idade. A reforma, nesse
sentido, faz com que as pessoas com as melhores carreiras contribuam por mais
tempo.
Estender a mesma idade mínima para os setores público e privado é uma forma de
equiparar os regimes dessas duas categorias. Mas essa mudança que é mais gradual
do que parece. Isso porque quem entra hoje no serviço público já tem benefícios
restritos ao teto do INSS (ou seja, o mesmo valor da iniciativa privada) e já tem uma
idade mínima (55 anos para mulheres e 60 anos para homens), coisa que não existe
no regime geral.
A ideia de manter os 15 anos de contribuição mínima para que os trabalhadores
tenham acesso à aposentadoria é um benefício aos mais pobres e com menos
instrução, geralmente com carreiras mais informais e instáveis. Mas no longo prazo o
país terá de mexer nesse ponto para não desestimular as contribuições e não criar
uma nova forma de injustiça – a diferença no benefício final para quem contribui 15
ou 25 será muito pequena já que o salário mínimo continuará a ser o balizador das
aposentadorias.
Há um outro aspecto que não faz parte do discurso do governo: a informalidade, que
retira contribuições ao INSS, é também uma espécie de privilégio. Contratos informais
são um risco assumido por empresas que acreditam que gastam menos com possíveis
fiscalizações a ações judiciais do que com as contribuições ao INSS. Para os
trabalhadores por conta própria, a instituição do MEI, com um custo altamente
subsidiado, serve como um bom argumento para se exigir uma contribuição mais
longa.
Mas é além desses três pontos que a meia verdade do governo ficará mais evidente
quando o projeto for mostrado. Há a expectativa de que aposentadorias especiais de
diversas categorias, como policiais e professores, sejam mantidas. Quanto maior a
diferença para o resto dos contribuintes, maior o privilégio implícito. Também há

poucas chances de o governo encarar os servidores onde mais interessa às contas
públicas: as aposentadorias integrais e paritárias. O texto aprovado na CCJ pelo menos
previa que os benefícios integrais só seriam concedidos com a idade mínima (62 ou
65 anos) desde a promulgação da PEC. Se isso for retirado do projeto, ele estará
mantendo um grande privilégio. E ninguém fala de outros itens, como o pagamento
de bônus de produtividade a inativos, que nem entrou no debate.
Também há o risco de o governo voltar atrás no maior rigor para a concessão
acumulada de aposentadorias e pensões. A ideia inicial era vetar o acúmulo e depois
o acordo costurado na comissão especial previa um acúmulo apenas até dois salários
mínimos (ou a opção pelo maior valor). Esse critério deve ser relaxado.
O governo decidiu deixar de fora mudanças na aposentadoria rural. Aí o problema
maior está na incapacidade do Estado de obter contribuições ao INSS de grandes
empresas exportadoras do agronegócio. E a contribuição individual agrícola uma hora
terá de entrar na agenda, assim como ocorreu com a criação do MEI para os
empreendedores informais do meio urbano.
Por fim, o governo poderia aproveitar o discurso da caça aos privilégios para dizer o
que vai fazer para equilibrar a previdência dos militares, confortavelmente
desconsiderados na atual reforma.
A reforma é necessária não apenas porque existem privilégios, como as
aposentadorias pelo teto antes dos 55 anos de idade. Ela é necessária porque a
combinação de gastos altos e envelhecimento da população está fazendo com que a
Previdência sufoque as contas públicas de um jeito que não ocorre nem em países
mais velhos, como o Japão.
(Guido Orgis – Colunista do Jornal a Gazeta do Povo)
Alunos do SENAI que conquistaram 2º lugar em mundial de profissões
técnicas são homenageados no Planalto e no Senado
23/11/2017 – Fonte: CNI
Ao receber o time brasileiro que disputou a WorldSkills em Abu Dhabi, os
presidentes Michel Temer e Eunício Oliveira afirmaram que resultado mostra
ao mundo que o país tem jovens preparados para o futuro; presidente da CNI
avaliou que esses profissionais vão ajudar a indústria a dar salto de
qualidade
Robson Braga de Andrade e Michel Temer parabenizaram os competidores brasileiros
da WorldSkills 2017

A delegação brasileira de 56 competidores que participou, em Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes Unidos, da WorldSkills, a maior competição de profissões técnicas do planeta,
foi recebida, nesta quarta-feira (22), pelos presidentes da República, Michel Temer,
no Palácio do Planalto, e do Senado, Eunício Oliveira, no Salão Negro da Casa.
O time do Brasil, formado por alunos e ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),

conquistou o 2º lugar no ranking de pontos na 44ª edição do torneio, realizado em
outubro.
No encontro com os jovens, Michel Temer afirmou que o resultado da delegação da
brasileira na WorldSkills mostra ao mundo que a juventude do país está voltada para
o futuro. “O Brasil hoje é reconhecido no mundo todo como um país de jovens voltados
para o futuro”, disse. “Eu quero, em nome do governo brasileiro, agradecer a vocês
pela possibilidade de transmitirem ao mundo as potencialidades do nosso país.”
Rhany Rodrigues, medalhista de prata em Tecnologia da Moda, deu seu depoimento
sobre a importância do SENAI e da educação profissional em sua vida no Senado
Federal

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que recebeu a delegação no espaço
destinado à recepção de chefes de Estado, também ressaltou que o desempenho
brasileiro na competição é uma forma de divulgação positiva do país.
“É gratificante para nós vermos aqui brasileiros e brasileiras que foram disputar com
o mundo em uma competição de conhecimento e de informação, mostrando que o
Brasil é um país pujante, que não é grande apenas do ponto de vista territorial, mas
também do ponto de vista de formação da juventude”, discursou.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
foi o responsável por descrever a Temer e a Eunício como foi a participação brasileira
no mundial em Abu Dhabi. A competição reuniu, de 15 a 18 de outubro, mais de 1.200
jovens de 68 países em 52 ocupações técnicas.
O Brasil competiu em 50 profissões e obteve 34.901 pontos no ranking geral, ficando
com segundo lugar. A Rússia obteve o primeiro lugar e, a China, o terceiro. Os
brasileiros também conquistaram 15 medalhas – sete de ouro, cinco de prata e três
de bronze – e 26 diplomas de excelência.
“A WorldSkills reúne os mais importantes países industriais do mundo. Nações com
China, Suíça e Alemanha não tiveram colocação melhor que o Brasil no ranking geral.
Isso mostra que temos profissionais preparados para dar um salto de qualidade na
indústria brasileira”, afirmou o presidente CNI.
Robson Braga de Andrade também presenteou os presidentes da República e do
Senado com o uniforme oficial da delegação brasileira no torneio e os jovens entoaram
o grito de guerra do time do Brasil na competição.
TRANSFORMAÇÃO DE VIDA – Durante o encontro no Senado, com a presença dos
senadores Armando Monteiro Neto (PTB-PE) e Roberto Muniz (PP-BA), os
competidores Rafael de Borba, medalhista de excelência em Manutenção de
Aeronaves, e Rhany Rodrigues, medalhista de prata em Tecnologia da Moda, também
fizeram depoimentos sobre a importância do SENAI e da educação profissional em
suas vidas.
“Uma das coisas que o SENAI nos ensinou foi sermos patriotas, a amar o Brasil e
representá-lo bem lá fora”, disse Rafael, após relatar os anos de sacrifício até chegar
ao mundial em Abu Dhabi.

Rhany Rodrigues também contou o que aprendeu em todo o processo de preparação
para o torneio, quando teve de sair da casa dos pais em Divinópolis (MG), para morar
em Belo Horizonte e depois em Brasília.
“O SENAI não te prepara apenas tecnicamente, te transforma como pessoa, eu sou
muito grata por essa oportunidade”, concluiu a medalhista de prata. Após o encontro
com os senadores, o grupo fez uma visita guiada pela Câmara e pelo Senado para
conhecer o Congresso Nacional e a história política do Brasil. “Fiquei impressionado
em ver quanta cultura, quanto conhecimento existe neste prédio”, avaliou Ewerton
Douglas André de Oliveira, que competiu na ocupação Carpintaria de Telhados.
Na terça-feira (21), o presidente da CNI ofereceu ainda um coquetel à delegação
brasileira e à equipe do SENAI responsável por sua preparação. Todos os jovens
receberam como presente um laptop e os medalhistas ganharam uma bolsa de estudos
de cinco anos para dar continuidade à sua formação educacional.
“Vocês são exemplos e pessoas vitoriosas porque escolheram a educação profissional,
destacaram-se no ofício que vocês escolheram e ao representar o Brasil. Certamente
vocês vão ter um futuro brilhante pela excelência que demonstraram”, avaliou o
diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, ao entregar os presentes aos competidores.
“Mais do que isso, vocês são inspiração para mais de 20 milhões de jovens brasileiros
que podem se inspirar em vocês para terem mais oportunidades no mundo do
trabalho.”
INDÚSTRIA 4.0 – As medalhas obtidas pelos brasileiros em Abu Dhabi mostram que
o país está preparado para formar os profissionais da indústria 4.0 – em que
tecnologias digitais comandam o processo produtivo, cada vez mais automatizado.
Eles são os melhores do mundo em Mecatrônica, em Polimecânica e Automação e em
Manufatura Integrada, por exemplo, profissões responsáveis por projetar, construir e
programar os robôs inteligentes das fábricas do futuro.
Mais do que uma emocionante disputa, a WorldSkills integra o sistema de avaliação
dos cursos do SENAI. As provas aplicadas na competição têm como base as
qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e as atualizações tecnológicas que
estão chegando às empresas. O desempenho dos alunos forma um conjunto de
indicadores que ajuda a instituição a avaliar a qualidade da educação profissional e a
atualizar os currículos dos seus cursos.
A competição é ainda uma forma de divulgar as oportunidades oferecidas aos
profissionais que optam pela educação profissional, que facilita e acelera o ingresso
qualificado do jovem no mercado de trabalho. Seis em cada dez alunos de cursos
técnicos do SENAI conseguem emprego em até um ano após a formatura. Profissionais
que fizeram cursos técnicos têm acréscimo na renda de 18%, em média, em relação
a pessoas que concluíram apenas o ensino médio regular.
IPCA-15 sobe 0,32% em novembro, ante alta de 0,34% em outubro, revela
IBGE
23/11/2017 – Fonte: Isto É
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou alta de
0,32% em novembro, após ter avançado 0,34% em outubro, divulgou na manhã desta
quinta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro
consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,29% e
0,45%, com mediana positiva de 0,38%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA-

15 acumula aumento de 2,58% no ano, segundo o IBGE. A taxa acumulada em 12
meses do índice até novembro foi de 2,77%.
Monitor do PIB da FGV aponta alta de 0,1% no 3º trimestre ante trimestre
anterior
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% em setembro ante agosto,
estima o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), por
meio do Monitor do PIB. No terceiro trimestre, o avanço foi também de 0,1% em
comparação ao segundo trimestre do ano.
O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas
fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.
“No mês de setembro, a economia continuou a crescer e no terceiro trimestre
completaram três trimestres de taxas positivas na série com ajuste sazonal. Nessa
comparação, a agropecuária após um primeiro trimestre espetacular, apresentou no
segundo e terceiro trimestres taxas de variação negativas, enquanto a indústria e os
serviços foram positivos. A indústria de transformação e o comércio apresentam os
melhores resultados. Surpreende a taxa positiva (0,2%) da Construção após dez
trimestres de resultados negativos”, avaliou Claudio Considera, coordenador do
Monitor do PIB, em nota oficial.
Em relação a agosto do ano passado, o PIB subiu 1,3% em setembro de 2017, a quinta
taxa positiva consecutiva. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o
PIB apresentou crescimento também de 1,3% no terceiro trimestre.
Os destaques foram os desempenhos positivos da agropecuária (10,2%), da
transformação (3,3%), do comércio (5,3%) e dos transportes (3,6%). A construção
teve significativa retração, de -6,4%, enquanto os serviços de informação recuaram
4,9%. O PIB acumulado em 2017 até o mês de setembro totalizou R$ 6,266 trilhões
em valores correntes.
Senado aprova MP que reduz aumento de royalties da mineração
23/11/2017 – Fonte: folha de S. Paulo

Projeto de mineração de ferro da Vale no Canaã dos Carajás, no Sul do Para
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) uma medida provisória que
estabelece em 3,5% a alíquota do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais) para o minério de ferro.
O texto, que foi aprovado na noite de terça na Câmara, vai agora à sanção
presidencial.
A versão original da MP 789, de julho, estabelecia uma alíquota flutuante para os
royalties de 2% a 4%, com base no preço do minério de ferro no mercado internacional
–quanto maior a cotação, maior seria a taxa.

A comissão do Congresso que analisou o assunto, entretanto, mudou a tabela da CFEM
e aprovou a cobrança de um percentual fixo de 4%.
Antes da edição da medida provisória, as empresas pagavam 2% sobre a receita
líquida de exploração do ferro.
Se não fosse aprovada pelo Senado até a próxima terça-feira (28), a MP perderia a
validade.
Estima-se que o aumento da alíquota de 2% para 3,5% vai gerar uma arrecadação
extra de mais de R$ 1 bilhão para a União, Estados e municípios.
Pelo texto da MP, as mineradoras de ouro passarão a pagar 1,5% em vez de 2%.
Emenda do PT estabeleceu que Potássio e outras substâncias usadas na fabricação de
fertilizantes terão alíquota reduzida para 0,2%.
Usiminas mantém reajuste de 25% em aço vendido a montadoras em 2018
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Antônio Gaudério - 8.set.2006/Folhapress

Produção de aço em siderúrgica no Rio
A Usiminas mantém intenção de reajustar em 25% os preços de aços vendidos para
montadoras de veículos do Brasil em 2018 e espera concluir as negociações na
segunda quinzena de dezembro, afirmou o presidente da companhia, Sergio Leite, a
analistas e investidores nesta quarta-feira (22).
"Estamos negociando com montadoras para trazer os preços para o mesmo patamar
da distribuição", disse o presidente da Usiminas.
Ele acrescentou que a Usiminas vê cenário de estabilidade de preços nos próximos
meses para os distribuidores de aço do país, após reajustes de cerca de 30% no
acumulado deste ano.
As montadoras de veículos consomem cerca de 30% da produção da Usiminas e
acertam contratos anuais de fornecimento com a siderúrgica.
A produção de veículos do Brasil subiu 28,5% de janeiro a outubro sobre o mesmo
período do ano passado, e a expectativa citada por Leite é de crescimento para 2018.
A companhia segue trabalhando no orçamento para 2018 e por isso não divulgou
durante o encontro com analistas e investidores projeção de investimento para o
próximo ano. Para 2017, a expectativa é de aplicação de cerca de R$ 200 milhões.
Segundo o executivo, se a economia brasileira apresentar um crescimento acima de
2,5% para o próximo ano, como está sendo previsto pelo relatório Focus, do Banco
Central, a Usiminas poderá pensar em iniciar estudos para a reativação da produção
de aço na usina paulista de Cubatão. Porém Leite afirmou que "nada deve acontecer
antes de 2020".

A Usiminas desativou a produção de aço em Cubatão em 2016 com expectativa de
manter apenas as atividades de laminação da usina por pelo menos cinco anos.
A usina de Cubatão está laminando placas de aço compradas de Ternium Brasil, antiga
Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro, e da Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP), no Ceará.
Leite afirmou que a Usiminas compra 100 mil toneladas de placas da Ternium Brasil
por mês e pelo menos 35 mil toneladas da CSP por trimestre.
O executivo não deu detalhes sobre a rentabilidade da operação de Cubatão, mas
afirmou que a usina gerou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda) em todos os meses deste ano.
Já a usina em Ipatinga (MG) deverá religar alto-forno 1 em abril do próximo ano, o
que permitirá à empresa adicionar produção de 600 mil toneladas de placas por ano.
"Temos mais de 400 clientes e esperamos que todos eles voltem a apresentar
crescimento em 2018", disse Leite.
Questionado quando a Usiminas voltará a pagar dividendos aos acionistas, o vicepresidente financeiro da siderúrgica, Ronald Seckelmann, comentou que em 2018 não
haverá pagamentos relevantes e que a empresa espera retomar a distribuição de lucro
aos investidores em 2019.
Por enquanto, a prioridade é reduzir o custo da dívida que empresa renegociou com
bancos no final de agosto.
"Queremos sair dessa renegociação de dívida rápida. É uma dívida cara, de três pontos
acima do CDI", disse Seckelmann durante o encontro com analistas e investidores.
Petrobras anuncia alta de 1,90% no preço da gasolina e queda de 0,30% no
diesel
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,90%
no preço da gasolina nas refinarias e queda de 0,30% no preço do diesel. Os novos
valores valem a partir da sexta-feira, dia 24.
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho.
Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e
enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas
as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.
Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre
o câmbio e as cotações internacionais.
Lyft recebe autorização para testar veículos autônomos na Califórnia
23/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
O serviço de transportes urbanos Lyft conseguiu uma permissão para testar veículos
autônomos na Califórnia, em mais um passo na corrida com várias outras empresas
para tentar trazer os carros autônomos às massas.

A autorização do Lyft, divulgada no site do Departamento de Veículos Motorizados da
Califórnia (DMV, na sigla em inglês), acontece dois meses após o anúncio de planos
para oferecer um carro autônomo como opção de transporte na região da Baía de San
Francisco.
O Lyft já tem parcerias atualmente com empresas de veículos autônomos para avançar
sua estratégia no segmento.
Mais cedo neste ano, a empresa firmou acordo de colaboração em pesquisas com a
Waymo, unidade da Alphabet. A companhia também fechou parcerias com a Ford
Motor e a startup Nutonomy para incorporar carros autônomos em sua frota.
Em maio deste ano, a Apple também recebeu a licença. Tesla, BMW, Ford e Cruise
(GM) foram liberados em 2016, e Waymo, VW/Audi, Delphi e Nissan já testavam suas
tecnologias em 2015.
A Uber nunca teve licença para operar no Estado, e teve de encerrar seus testes, que
eram ilegais, no fim de 2016. A empresa não concordava com a exigência de entregar
relatórios de transparência à Califórnia sobre o andamento de seu projeto.
Relator de processo no Cade vota por condenação de Fiat, Ford e Volkswagen
23/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O conselheiro Paulo Burnier votou pela condenação das montadoras Fiat, Ford e
Volkswagen em processo movido no Conselho Administrativo de Defesa Econômico
(Cade) e pediu o pagamento de multas que somam R$ 4,2 milhões. O julgamento foi
interrompido por um pedido de vistas do conselheiro Maurício Maia e deverá ser
retomado no dia 13 de dezembro.
No processo, que se arrasta há dez anos no Cade, a Associação Nacional dos
Fabricantes de Autopeças (Anfape) acusa as montadoras de conduta anticompetitiva
por impedir os fabricantes independentes de produzirem peças externas para
reposição, como para-choques, lataria, faróis e retrovisores.
As montadoras alegam que as chamadas peças aparentes estão sob registro de
propriedade industrial por terem design diferenciado para cada modelo, e têm
recorrido à Justiça para suspender a produção por outras empresas. Mas as fabricantes
independentes afirmam que o registro só vale para os artigos utilizados na fabricação,
não para os produtos de reposição.
Em seu voto, o relator afirmou que a manutenção do direito de propriedade industrial
no mercado de reposição cria um monopólio ao qual o consumidor estará preso após
comprar o veículo. “A única forma de atuar nesse mercado é copiando o desenho da
peça original. O exercício de propriedade industrial nesse mercado impede a
concorrência”, afirmou.
Ainda assim, ele determinou a aplicação de multa mínima por entender que a infração
tem caráter menos grave que outros ilícitos, como cartéis. Para a Fiat e a Volks, o
valor pedido pelo relator foi de R$ 1,6 milhão e, para a Ford, R$ 1 milhão. Além disso,

Burnier pede que as montadoras parem de impedir os fabricantes independentes de
produzirem as peças de reposição.
O advogado da Ford, Ricardo de Sousa, disse que não existe limitação na lei de
propriedade intelectual de aplicar o registro às peças de reposição, e que há, inclusive,
obrigações legais de que as montadoras estejam nesses mercados.
O defensor da Fiat, Lauro Celidonio Neto, reforçou que exercer o direito de propriedade
industrial não é um ilícito e acrescentou que a discussão sobre o que é propriedade
intelectual não é de competência do Cade, mas do Judiciário. Já o advogado da
Volkswagen, José Del Chiaro, disse que 97% das peças de um automóvel não estão
sob proteção de propriedade intelectual e refutou o argumento de que faltam peças
aparentes originais para a reposição. “As montadoras continuam abastecendo os
mercados por dez, vinte anos”, garantiu.
No início do julgamento, o advogado da Anfape, Leonardo Ribas, disse que o mercado
de peças de reposição já existe antes mesmo de muitas montadoras se instalarem no
Brasil. “A luta não é exatamente pela condenação das montadoras, é para que a gente
continue existindo. Essas três montadoras têm uma representação de mercado que,
sem elas, não conseguimos sobreviver”, afirmou.
Histórico
Nos últimos anos, montadoras e fabricantes de autopeças travaram uma batalha na
Justiça, com as primeiras conseguindo decisões impedindo as fabricantes de
produzirem as peças, sob pena de multas pesadas que chegam a R$ 10 milhões. As
montadoras alegam ter exclusividade na produção das peças de design, já que
investiram na criação dos itens, que estão protegidos por registro de propriedade
industrial que vale 25 anos.
Já as fabricantes de autopeças afirmam que a exclusividade só vale para os itens
usados na fabricação dos automóveis, e que manter o argumento de propriedade
industrial no mercado de peças de reposição, na prática, garante às montadoras o
monopólio da produção desses itens.
Em seu parecer, o Ministério Público viu abuso na ação das montadoras. A
superintendência-geral do Cade teve entendimento semelhante e também pediu a
condenação das montadoras em junho do ano passado.
A mesma discussão sobre os limites da propriedade industrial das montadoras no
mercado secundário dessas peças ocorre em vários países no mundo, entre eles
Estados Unidos e os da União Europeia e a decisão do conselho seria uma das primeiras
de autoridades antitruste sobre o tema.
Nos EUA, ainda não há uma decisão final e cortes estaduais entendem de maneira
diferente. Na União Europeia, montadoras independentes são proibidas de fabricarem
peças de design na França, mas não em outros países, e os integrantes do grupo
aguardam uma decisão final do parlamento europeu.
Apple quer elevar potencial do sensor Lidar com machine learning
23/11/2017 – Fonte: Automotive Business
Sem muito alarde, a Apple segue empenhada em desenvolver tecnologias para carros
autônomos. A companhia não detalha sua estratégia, mas acaba de publicar um artigo
bastante relevante sobre o assunto no diretório público científicos da Universidade de
Cornell, nos Estados Unidos. No documento, a empresa descreve o uso de machine
learning para traduzir os dados captados por sensores Lidar em imagens 3D.
A sistema é essencial para o desenvolvimento de carros autônomos ao usar pulsos de

luz para identificar objetos e obstáculos. A questão é que atualmente tudo o que é
coletado por Lidar precisa ser combinado com outras informações, como dados de
câmeras instaladas no carro, para oferecer uma detecção confiável do entorno do
automóvel.
A proposta da Apple é dispensar esta segunda etapa, garantindo que a tecnologia
funcione de forma independente apenas combinada a recursos de machine learning o potencial de aprendizado da máquina, que permite que ela tome decisões sem
precisar ser programada especificamente para a nova situação.
O material é assinado pelo pesquisador da área de inteligência artificial Yin Zhou e
pelo cientista de machine learning Oncel Tuzel, ambos funcionários da companhia. Os
especialistas criaram um recurso chamado VoxelNet, que extrapola os pontos captados
pelo Lidar para criar informações precisas dos objetos e obstáculos que podem estar
adiante. Assim, a tecnologia torna o recurso mais confiável e, portanto, mais seguro.
Além da relevância do trabalho de pesquisa, o artigo é importante por ser uma das
poucas pistas do trabalho da Apple no desenvolvimento do carro autônomo. A empresa
teria desistido de desenvolver veículos autoguiados sozinha, mas claramente não
deixou de trabalhar a tecnologia de alguma forma.
GM premia fornecedores do Mercosul
23/11/2017 – Fonte: Automotive Business
A GM realizou na terça-feira, 21, a 5ª edição do prêmio Supplier Quality Excellence
Award, desta vez, focado no Mercosul, nova divisão da montadora na América definida
no início deste ano e que abrange os negócios no Brasil e Argentina.
O prêmio da GM iniciou no Brasil em 2012: aumentou o número de premiados em
quase 50% de 2013 para 2014, de 37 para 55, caindo para 46 na quarta edição. Nesta
quinta edição, a General Motors premiou 69 empresas que apresentaram índice
satisfatório de qualidade e desempenho demonstrados ao longo de 2016.
Nesta edição, a GM não definiu categorias. Veja abaixo a lista de todos os premiados
do GM Supplier Quality Excellence Award pela qualidade aferida em 2016:
Benteler / Brembo / Cibie (Argentina) / Ciser Nedschroef / Continental / Denso /
Flexitech / Freudenberg Nao-Tecidos / Hutchinson (Argentina) / Inylbra / ITW Delfast
/ JL Indústria de Peças Técnicas / Luguez / Mahle Metal Leve / Metalac SPS / Pilkington
Automotive (Argentina) / Raymond / SDS / Sogefi Filtration / Sonavox / Stamp
Spumas / Suefa (Argentina) / Taranto (Argentina) / TI Brasil / TRW Automotive /
Umicore e ZF.

Venda de motos chega ao 'fundo do poço'; fabricantes esperam retomada em
2018
23/11/2017 – Fonte: G1
Líder de mercado, Honda aposta em crescimento de 5% em 2018.
Lançamentos do Salão Duas Rodas devem impulsionar o setor.
Depois de passar por 5 anos de queda, as montadoras de motos esperam que 2018
seja o ano da retomada no Brasil. Ao contrário da indústria de carros, que já apresenta
recuperação este ano, o mercado de motos ainda está em baixa, e deve fechar 2017
apenas na estabilidade em relação a 2016.
As novidades mostradas no Salão Duas Rodas 2017, que acabou de acontecer em São
Paulo, além da previsão de crescimento do PIB para 2018 e a melhora na aprovação
do crédito são as apostas das marcas para que produção e vendas de motos voltem a
crescer no próximo ano.
O resultado ainda tímido de melhora em outubro de 2017, com a produção de 77.076
unidades e alta de 7,8% em relação a outubro de 2016, é o primeiro sinal dessa
retomada, segundo a associação dos fabricantes de motos (Abraciclo).
“Se outubro foi bom em relação a setembro e outubro do ano passado, isso é ótimo
para dar um ânimo. Mas se olharmos para o acumulado do ano, nós ainda estamos
em queda”, explica José Eduardo Gonçalves, diretor-executivo da Abraciclo.
O acumulado do ano mostra que o setor continua “patinando”, com 729.268 motos
produzidas nos 10 primeiros meses, o que significa um recuo de 7% em relação ao
mesmo período de 2016. As vendas seguem em ritmo ainda mais baixo, com 708.462
unidades e uma queda de 15,7% comparado ao ano passado.
Em 2011, auge do setor de motocicletas no Brasil, as montadoras produziram mais de
2,1 milhões de motocicletas. Mas foram anos seguidos de queda e a expectativa é
fechar 2017 com menos de 900 mil unidades produzidas. No início do ano, a entidade
previa um crescimento de 2,5% para 2017, que não será alcançado.
O patamar atual é semelhante ao alcançado em 2002, quando 861.469 motos foram
feitas no país. Acompanhando a queda de vendas, os empregos nas montadoras em
Manaus caíram mais que a metade. De acordo com a Abraciclo, são 12 mil postos
diretos atualmente, contra 23 mil em 2011.
Salão Duas Rodas "dá ânimo" para o setor
Para a entidade, os fatores que trazem otimismo é uma melhora na aprovação de
financiamentos e também os lançamentos do Salão Duas Rodas 2017.
"O crédito está menos seletivo, isso é um reflexo direto da liberação do saldo das
contas inativas do fundo de garantia. Muita gente botou as contas em dia", afirma José
Eduardo Gonçalves, presidente da Abraciclo.
Segundo a Abraciclo, isso já está refletindo na venda diária, que está em uma
crescente. A entidade ainda não faz projeções para o próximo ano e diz estudar os
números para indicar uma previsão em breve. No entanto, a líder de mercado Honda
já definiu uma meta para 2018.
"Estamos esperando um crescimento de 5% para o ano que vêm", aponta Issao
Mizoguchi, presidente da Honda para a América do Sul.

Detendo quase 80% do mercado de motos, a Honda serve como um termômetro para
o que deve vir nos próximos anos. No Salão Duas Rodas, a empresa apostou na
renovação na Biz, um de seus modelos mais vendidos, para embalar as vendas.

Já a Kawasaki prefere não fazer previsões para 2018. "Ainda estamos cautelosos se
parou de cair mesmo. No próximo ano temos eleições", apontou Ricardo Suzuki,
gerente de marketing e planejamento da Kawasaki.
Enquanto isso, a Honda analisa o mercado brasileiro de outra maneira. "Estamos
desvinculando o cenário político do econômico", acrescentou Issao Mizuguchi, da
Honda.

Yamaha vive um bom momento com o aumento da fatia no mercado (Foto: Fabio
Tito/G1)
Yamaha, Triumph e Harley se destacam
Mesmo com a queda geral, algumas marcas conseguiram bons resultados em 2017.
Este foi o caso de Yamaha, Triumph e Harley-Davidson
"Alcançamos nosso maior market share na história do Brasil, com 15,2% em setembro
passado", disse Katsuaki Watanabe, diretor-executivo da Yamaha Motor Company.
De janeiro a outubro de 2016, a Yamaha vendeu 89.827 unidades no país, enquanto
em 2017 chegou a 95.908 no mesmo período, um crescimento de 6,8%. No Salão
Duas Rodas, a empresa revelou a nova Fazer 250, que será importante para a marca
manter o crescimento.

Yamaha Fazer 250 no Salão Duas Rodas 2017 (Foto: Marcelo Brandt/G1)

Outra a apostar em crescimento para o próximo ano é a britânica Triumph. "Para 2018,
esperamos que a expectativa de crescimento do PIB se reflita no segmento de motos
premium", diz Waldyr Ferreira, gerente geral da Triumph. "Se o PIB crescer 3%,
esperamos crescer no mínimo 3% também", acrescenta Ferreira.
A Triumph revelou a nova linha Tiger no salão, mas as motos chegam às lojas apenas
em 2018. Enquanto isso, a Harley-Davidson chegou com 11 novos modelos, em uma
das maiores renovações de sua linha nos últimos tempos.
"A companhia acredita no grande potencial que o Brasil tem para o mercado de duas
rodas, portanto continua apostando no país em longo prazo", afirma Flávio Villaça,
gerente de marketing da Harley-Davidson do Brasil.

