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3º Seminário de Governança Trabalhista: “Sociedade em Transformação - A
Modernização das Leis Trabalhistas”
24/11/2017 – Fonte: IBGTr

O Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista – IBGTr, com apoio do
SINDIMETAL/PR e demais sindicatos convida para o 3º Seminário de Governança
Trabalhista. O foco do evento será “Sociedade em Transformação - A
Modernização das Leis Trabalhistas”. Para falar sobre este tema contaremos com
a presença dos seguintes palestrantes:
 Sylvia Lorena, Gerente Executiva de Relações do Trabalho da Confederação
Nacional da Indústria (CNI);
 Cassio Colombo Filho, Magistrado e Desembargador no Tribunal Regional do
Trabalho da Nona Região, professor universitário, escritor e palestrante;
 Bruno Martin, People & Culture da NUBANK;
 Jean-Baptiste Cordon, CEO da Jasmine Alimentos;

 Rodolfo Tornesi, Gerente de RH da Jasmine Alimentos;
 André Caldeira, CEO da Proposito/TRANSEARCH;
 Painel ABRH-PR, com Yonder Kou, Diretor do Espaço de Desenvolvimento.
Data: 12 de dezembro.
Horário: 15h às 20h.
Local: Universidade Positivo – Campus Ecoville (Bloco Amarelo) – R. Prof. Pedro
Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial, Curitiba – PR, 81280-330
Valores
Associado: R$ 60,00* (Valor válido para associados: IBGTr, ABRH-PR, ABIMAQ,
SINPACEL, SETCEPAR, SINDIMETAL e/ou SICEPOT)
Não sócio: R$120,00*
* O faturamento pode ser feito para pessoa física ou jurídica, no boleto bancário.
Inscrições
e
outras
informações
acesse
o
site:
http://www.ibgtr.com.br/events/event/iiiseminariodegov/
As inscrições também podem ser feitas pelo telefone: 041 3051-1094. Não perca a
oportunidade de participar deste encontro! Contamos com a sua presença.
Confiança mantém trajetória de alta
24/11/2017 – Fonte: CNI
Em novembro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
aumentou 0,5 ponto na comparação com outubro, alcançando 56,5 pontos. O
ICEI encontra-se acima de sua média histórica pelo terceiro mês consecutivo
e registra o maior valor desde abril de 2013.
Novembro/2017

Confiança do industrial é a maior desde abril de 2013, diz CNI
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
O otimismo dos empresários da indústria continua em alta, de acordo com a pesquisa
mensal da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) voltou a subir em novembro, com alta de 0,5 ponto em
relação ao mês passado. Em uma escala na qual valores acima de 50 pontos significam
otimismo, o indicador chegou a 56,5 pontos e se distanciou ainda mais da média
histórica, de 54 pontos.
Com quatro meses consecutivos de alta, o Icei chegou ao seu melhor nível desde abril
de 2013, ainda antes da crise que levou o País à pior recessão de sua história. Na
comparação com novembro do ano passado, a melhora do indicador é de 4,8 pontos.

Entre os componentes que formam o indicador principal, o Índice de Condições Atuais
avançou 1,1 ponto em novembro, para 51,5 pontos. O resultado é 7,7 pontos melhor
que o de novembro do ano passado, o que fez o indicador chegar ao maior patamar
desde abril de 2011.
"Isso indica que o empresário percebe melhora das condições correntes de negócios,
o que não acontecia desde novembro de 2012", destaca a CNI, em referência ao fato
do índice finalmente ter ultrapassado os 51 pontos. A avaliação dos empresários sobre
a situação atual da economia brasileira passou de 49,9 pontos para 50,8 pontos em
novembro, enquanto o diagnóstico sobre seus próprios negócios passou de 50,7
pontos para 51,9 pontos.
O outro componente principal do Icei é o Índice de Expectativas para os próximos seis
meses, que se manteve praticamente constante em novembro, subindo de 58,8 pontos
para 58,9 pontos. As perspectivas sobre a economia do País passaram de 54,9 pontos
para 55,2 pontos, enquanto as expectativas para as próprias empresas foram de 60,8
pontos para 61 pontos.
Investimento estrangeiro no Brasil aumenta 9% entre janeiro e outubro
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Entretanto, especialistas afirmam que a insegurança política deve impedir a
manutenção do crescimento dos aportes no ano que vem; em 2017, setor de serviço
é o que mais recebe recursos
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O investimento direto no País (IDP) somou US$ 60,013 bilhões entre janeiro e outubro,
um aumento de 9,1% na comparação com igual período do ano passado. Os dados
foram apresentados ontem pelo Banco Central.
A melhora da percepção internacional sobre o Brasil e o avanço das concessões
federais explicam parte do crescimento do IDP em 2017, de acordo com especialistas
consultados pelo DCI.
Entretanto, eles ponderam que a expansão dos aportes não compensou o recuo do
investimento interno e afirmam que as incertezas político-econômicas podem frear a
trajetória de alta do IDP durante o ano que vem.
"O governo não está conseguindo controlar a trajetória da dívida pública e a questão
fiscal continua preocupante. Não vejo motivo para uma alta do investimento em 2018",
afirma Mauro Rochlin, professor de MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Já Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, diz que as eleições devem
impedir o avanço dos aportes. "Para voltarmos ao auge do IDP, visto antes da crise,

será necessária a eleição de um candidato que defenda a continuidade da agenda de
reformas."
A Tendências projeta a entrada de US$ 73,5 bilhões em IDP neste ano, um pouco
menos que os US$ 75 bilhões esperados pelo governo. Para 2018, a consultoria prevê
o aporte de US$ 74 bilhões, abaixo dos US$ 80 bilhões projetados pelo governo. Em
2016, o investimento estrangeiro chegou a US$ 78,183 bilhões, com bons resultados
das aplicações nos últimos meses do ano.
Destino dos aportes
O setor de serviços puxou o aumento do IDP em 2017, ao registrar a entrada de US$
30 bilhões, uma alta de 76,4% no confronto com 2016. Já os investimentos na
indústria (-4%) e na agropecuária (-60,4%) recuaram neste ano.
Na visão de Campos Neto, é natural que o setor de serviços, predominante na
economia brasileira, tenha resultados melhores durante o período de recuperação do
Produto Interno Bruto (PIB) do País.
No recorte pela origem do investimento, os Estados Unidos se mantiveram como
principal fornecedor de recursos para o Brasil, com US$ 10 bilhões em aportes entre
janeiro e outubro. Em seguida, figuraram Ilhas Virgens Britânicas (US$ 8,589 bilhões)
e Países Baixos (US$ 7,136 bilhões).
Déficit nas contas
O IDP deste ano cobriu com folga o déficit nas transações correntes, de US$ 3,033
bilhões. Em dez meses do ano passado, o saldo negativo foi de US$ 16,318 bilhões.
Em 2017, o saldo comercial teve destaque nas trocas com estrangeiros. Entre janeiro
e outubro, a balança teve superávit de US$ 56,135 bilhões, bem acima do valor visto
em igual período do ano passado (US$ 36,318 bilhões). Já a conta de serviços (-US$
27,039 bilhões) e a renda primária (-US$ 34,076 bilhões) ficaram no vermelho até
outubro.
BC espera ingresso de US$ 4 bi em Investimento Direto no País em novembro
24/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Banco Central prevê redução do ritmo no ingresso de Investimento Direto no País
(IDP) nos últimos dois meses de 2017 na comparação com o ano passado. Para
novembro, o BC prevê entrada líquida de US$ 4 bilhões, sendo que a parcial até o dia
21 registra entrada de US$ 2,4 bilhões. Um ano antes, em novembro de 2016, o
ingresso alcançou US$ 7,970 bilhões. Confirmada a previsão de US$ 4 bilhões, haverá
queda de 49,8% na comparação anual na entrada de investimento direto.
Diante da previsão de que o Brasil deve encerrar o ano com entrada de US$ 75 bilhões
em IDP, o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, citou nesta
quinta-feira, 23, que a previsão é, portanto, de entrada entre US$ 10 bilhões e US$
11 bilhões em dezembro para completar o montante esperado para o ano. Em
dezembro de 2016, o Brasil recebeu US$ 15,286 bilhões. Confirmada a previsão,
haveria redução de até 34% no ingresso.
Rocha mencionou que a queda é explicada especialmente pelo efeito comparação, já
que nos últimos meses de 2016 houve fluxo acima do esperado – fenômeno que não
deve se repetir neste ano. Apesar da entrada de investimento produtivo menor que a
vista no ano passado, Fernando Rocha nota que as cifras estão “alinhadas com a
projeção para o ano de US$ 75 bilhões”.
Confirmados, os números citados por Rocha levariam o ingresso de IDP cair do atual
patamar equivalente a 4,1% do PIB para próximo de 3,7% do PIB. “O que é um

montante bastante significativo e muito superior ao déficit em conta corrente e mostra
a situação de conforto no financiamento externo”, disse. Para o ano, o BC prevê déficit
em transações correntes de US$ 30 bilhões ou 1,42% do PIB.
Saída líquida em ações
O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central afirmou ainda que, em
novembro, até o dia 21, o País registra saída líquida de US$ 613 milhões em ações.
No caso da renda fixa, há saída líquida de US$ 20 milhões no período.
“A continuar assim, a renda fixa estará próxima do que esperamos para o ano”, disse
Rocha. O BC projeta entrada líquida de US$ 3,0 bilhões em ações em 2017 e saldo
zero no caso da renda fixa.
Rocha pontuou ainda que, no que diz respeito à dívida externa, a rolagem registrada
em outubro esteve próxima de 100%, o que não gerou “grande necessidade de
financiamento adicional”. Pelos dados divulgados mais cedo pelo BC, a rolagem total
atingiu 92% em outubro.
Já em novembro, até o dia 21, a taxa de rolagem total está em 66%. Isso é fruto de
taxa de rolagem de 132% no caso de empréstimos diretos e de 14% em títulos de
longo prazo.
Ampliação da importação
brasileiro, afirma CNI

temporária

beneficiará
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exterior

24/11/2017 – Fonte: CNI
Em nova instrução normativa, Receita Federal elimina barreiras para entrada
de bens por meio do ATA Carnet, documento que simplifica a exportação e a
importação temporárias
O ATA Carnet pode cobrir itens utilizados em exposições, feiras, congressos ou eventos
similares; materiais profissionais; bens importados para fins educativos, científicos ou
culturais ou desportivos

O Brasil aceitará a importação temporária de bens de países que utilizam qualquer
uma das duas convenções internacionais que dão suporte à emissão do ATA Carnet,
passaporte que permite a circulação de mercadorias por 77 países com suspensão de
impostos e burocracria reduzida por um período de 12 meses.
O documento é utilizado para bens usados em feiras, exposições, atividades culturais,
científicas e educacionais. Até então, o Brasil só aceitava ATA Carnets emitidos por
países signatários da Convenção de Istambul, mas deixava de fora parceiros
comerciais importantes como Estados Unidos, Canadá e Japão, que utilizam a
Convenção ATA. A mudança impulsionará negócios para o Brasil, avalia a
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A ampliação foi publicada nesta quinta-feira (23) pela Receita Federal, na Instrução
Normativa nº 1.763. O texto determina que a aduana brasileira aceitará o documento
"emitido por entidade garantidora na condição de membro filiado à cadeia de garantia

internacional - International Chamber of Commerce World Chambers Federation (ICCWCF ATA)", instituição responsável pela gestão mundial do sistema. Desta maneira,
bens assegurados por países que operam o ATA Carnet por meio de qualquer uma das
convenções poderá ingressar no Brasil.
"Entre todos os países que utilizam o ATA Carnet, somente o Brasil fazia essa distinção.
A ampliação é um avanço importante e vai permitir a intensificação de negócios com
alguns dos nossos maiores parceiros comerciais. É importante tornar mais facil a
utilização dessa ferramenta entre os países", afirma o diretor de Desenvolvimento
Industrial da CNI, Carlos Abijaodi.
A CNI é a entidade garantidora autorizada pela Receita Federal para emitir o ATA
Carnet, por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN),
presente em todas as federações de indústrias. Desde o início da emissão, em 2016,
o Brasil emitiu 93 documentos. Os principais destinos são Estados Unidos, Rússia,
México, França e Alemanha.
O valor dos bens cobertos pelos documentos é de US$ 2,1 milhões e mais de 210
empresas estão cadastradas no sistema. Os bens já amparados por este tipo de
exportação
temporária
são
automóveis,
calçados,
equipamentos
audiovisuais/fotográficos, equipamentos médico-hospitalares, joias e semijoias,
material desportivo, móveis, obras de arte e artigos têxteis/confecções.
O ATA Carnet pode cobrir itens utilizados em exposições, feiras, congressos ou eventos
similares; materiais profissionais; bens importados para fins educativos, científicos ou
culturais ou desportivos. Por exemplo: máquinas e equipamentos industriais, materiais
de atletas, equipamentos fotográficos e cinematográficos de jornalistas, instrumentos
musicais, joias, roupas, peças arqueológicas, quadros, veículos, entre outros.
O passaporte suspende a incidência de impostos sobre a permanência temporária de
produtos e equipamentos. O documento reúne todas as informações que devem ser
apresentadas na aduana de saída e de entrada, reduzindo a burocracia, tornando mais
rápidos os trâmites aduaneiros e pode ser usado tanto por pessoa física quanto
jurídica.
Além disso, elimina o risco de apreensão ou retenção de mostruários, é mais barato
que procedimentos tradicionais, dispensa intermediários e harmoniza procedimentos
aduaneiros a padrões internacionais.
MDIC e SENAI premiam empresas que se destacaram no Brasil Mais
Produtivo
24/11/2017 – Fonte: MDIC

Para o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, Igor Calvet, além
de ter alcançado ótimos resultados, o Brasil Mais Produtivo é um novo modelo de
política industrial

A Vlamar, empresa do Espírito Santo que fabrica produtos para sorvete como
coberturas e emulsificantes, tinha um gargalo na produção do aroma concentrado para
açaí. Com a ajuda de consultores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), no programa Brasil Mais Produtivo, a indústria aumentou em 221% a
produtividade nessa linha, o que permitiu dobrar o volume produzido do xarope.
O resultado levou a empresa a ser uma das premiadas da Ação de Reconhecimento,
nesta quinta-feira (23), em Brasília. Foram reconhecidas pelo SENAI e pelo Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) quatro empresas participantes e
três equipes de consultores que se destacaram na primeira fase da iniciativa, realizada
em 2016 e 2017.
A VMI Sistemas de Segurança, empresa global com sede em Minas Gerais que produz
equipamentos e serviços para inspeção de volumes com uso da tecnologia de raio-X,
obteve ganho de produtividade de 185% após a consultoria, que resolveu problemas
como tempo excessivo de montagem e movimentação de funcionários.
A fabricante de moda praia e fitness Matersol, de Natal, também foi destaque devido
ao aumento de 143% em produtividade a partir de medidas como balanceamento de
postos de trabalho, redução de produtos com defeito e dos níveis de estoque
intermediário elevados.
O resultado da intervenção na Bahia Closet, fabricante de móveis planejados da Bahia,
também a levou ser reconhecida na primeira fase do programa. O trabalho de
consultoria ajudou a reduzir a movimentação de funcionários, o retrabalho e o tempo
de transporte do estoque. O ganho de produtividade alcançado foi de 67,3%.
Primeira etapa
Na primeira etapa, quase três mil pequenas e médias empresas foram atendidas no
programa com ganho médio de 52,7% em produtividade. O benefício foi alcançado
com o uso de medidas simples e de baixo custo baseadas no conceito de manufatura
enxuta (lean manufacturing). Ao custo de apenas R$ 18 mil, a consultoria trabalhou
para reduzir sete tipos de desperdícios: superprodução, tempo de espera, transporte,
excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.
Com a consultoria, a qualidade dos produtos fabricados também aumentou 61,9%,
em média, assim como houve uma redução média de 59,8% na movimentação de
funcionários – o que ajuda a aumentar a produtividade da mão de obra. O retorno do
investimento das empresas (apenas R$ 3 mil, já que R$ 15 mil são subsidiados) foi
obtido em cerca de 25 dias, em média.
“O programa mostra que a metodologia desenvolvida pelo SENAI, um recorte de
técnicas de manufatura enxuta, permitiu obter resultados expressivos e de rápido
retorno, com pequenos investimentos. A produtividade do trabalho é questão
fundamental para competitividade da indústria, por isso é importante manter essa
política pública em 2018 para levar o programa a todas as indústrias do Brasil”, avaliou
o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, durante a cerimônia de premiação.
Para o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MDIC, Igor
Calvet, além de ter alcançado ótimos resultados, o Brasil Mais Produtivo é um novo
modelo de política industrial conduzida pelo governo. Segundo ele, o programa
conseguiu monitorar e avaliar resultados; criou uma nova forma de governança mais
ágil e estabeleceu uma saudável parceria entre o setor privado e a área
governamental.
“Conseguimos reinventar a forma de fazer política industrial e isso, por si só, deve ser
comemorado”, destacou. “Temos agora o desafio de continuidade e expansão do
programa e estamos trabalhando para atingir essa meta ambiciosa”, completou.

O Brasil Mais Produtivo é um programa do governo federal executado pelo SENAI em
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Conta ainda com
apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Na cerimônia, o diretor da ABDI, Miguel Nery, ressaltou o fato de o programa ter
atingido sua meta, e o gerente de exportações da Apex-Brasil, Cristiano Braga, avaliou
que a iniciativa fará diferença na inserção internacional das empresas brasileiras.
Pequenas indústrias aumentam produtividade em até 220% com medidas
simples e de baixo custo
24/11/2017 – Fonte: CNI
Resultado foi obtido pela Vlamar, empresa capixaba atendida pelo SENAI no
programa Brasil Mais Produtivo, do governo federal, premiada nesta quintafeira; produtividade aumentou, em média, 52% nas 3 mil companhias
participantes

A Vlamar, empresa do Espírito Santo que fabrica produtos para sorvete como
coberturas e emulsificantes, tinha um gargalo na produção do aroma concentrado para
açaí. Com a ajuda de consultores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), no programa Brasil Mais Produtivo, a indústria aumentou em 221% a
produtividade nessa linha, o que permitiu dobrar o volume produzido do xarope.
O extraordinário resultado levou a empresa a ser uma das premiadas da Ação de
Reconhecimento, nesta quinta-feira (23), em Brasília. Foram reconhecidas pelo SENAI
e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) quatro empresas
participantes e três equipes de consultores que se destacaram na primeira fase da
iniciativa, realizada em 2016 e 2017.
A VMI Sistemas de Segurança, empresa global com sede em Minas Gerais que produz
equipamentos e serviços para inspeção de volumes com uso da tecnologia de raio-X,
obteve ganho de produtividade de 185% após a consultoria, que resolveu problemas
como tempo excessivo de montagem e movimentação de funcionários.
A fabricante de moda praia e fitness Matersol, de Natal, também foi destaque devido
ao aumento de 143% em produtividade a partir de medidas como balanceamento de
postos de trabalho, redução de produtos com defeito e dos níveis de estoque
intermediário elevados.
O resultado da intervenção na Bahia Closet, fabricante de móveis planejados da Bahia,
também a levou ser reconhecida na primeira fase do programa. O trabalho de
consultoria ajudou a reduzir a movimentação de funcionários, o retrabalho e o tempo
de transporte do estoque. O ganho de produtividade alcançado foi de 67,3%.
Na primeira etapa, quase três mil pequenas e médias empresas foram atendidas no
programa com ganho médio de 52,7% em produtividade. O benefício foi alcançado
com o uso de medidas simples e de baixo custo baseadas no conceito de manufatura

enxuta (lean manufacturing). Ao custo de apenas R$ 18 mil, a consultoria trabalhou
para reduzir sete tipos de desperdícios: superprodução, tempo de espera, transporte,
excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.
Com a consultoria, a qualidade dos produtos fabricados também aumentou 61,9%,
em média, assim como houve uma redução média de 59,8% na movimentação de
funcionários – o que ajuda a aumentar a produtividade da mão de obra. O retorno do
investimento das empresas (apenas R$ 3 mil, já que R$ 15 mil são subsidiados) foi
obtido em cerca de 25 dias, em média.
“O programa mostra que a metodologia desenvolvida pelo SENAI, um recorte de
técnicas de manufatura enxuta, permitiu obter resultados expressivos e de rápido
retorno, com pequenos investimentos. A produtividade do trabalho é questão
fundamental para competitividade da indústria, por isso é importante manter essa
política pública em 2018 para levar o programa a todas as indústrias do Brasil”, avaliou
o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, durante a cerimônia de premiação.
Para o secretário-executivo do Mdic, Igor Calvet, além de ter alcançado ótimos
resultados, o Brasil Mais Produtivo é um novo modelo de política industrial conduzida
pelo governo. Segundo ele, o programa conseguiu monitorar e avaliar resultados;
criou uma nova forma de governança mais ágil e estabeleceu uma saudável parceria
entre o setor privado e a área governamental.
“Conseguimos reinventar a forma de fazer política industrial e isso, por si só, deve ser
comemorado”, destacou. “Temos agora o desafio de continuidade e expansão do
programa e estamos trabalhando para atingir essa meta ambiciosa.”
O Brasil Mais Produtivo é um programa do governo federal executado pelo SENAI em
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Conta ainda com
apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Na cerimônia, o diretor da ABDI, Miguel Nery, ressaltou o fato de o programa ter
atingido sua meta, e o gerente de exportações da Apex-Brasil, Cristiano Braga, avaliou
que a iniciativa fará diferença na inserção internacional das empresas brasileiras.
A Ação de Reconhecimento premiou ainda o trabalho dos consultores do SENAI dos
Departamentos Regionais de Goiás, do Pará e do Rio Grande do Norte. Eles se
destacaram por terem demonstrado, além de comprometimento com o programa,
pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, liderança e constância de
propósitos, entre outros valores.
A iniciativa é inspirada no projeto Indústria+Produtiva, executado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), atividade-piloto que apresentou resultados no aumento
da produtividade de cerca de 42%.
Na primeira fase do Brasil Mais Produtivo, foram realizados 7.177 cadastros
diretamente no site do programa, iniciados em abril de 2016. Os setores elegíveis, em
função de sua maior aderência à ferramenta de manufatura enxuta, foram: Alimentos
e Bebidas, Metalmecânico, Moveleiro, Vestuário e Calçados.
Participaram indústrias manufatureiras de pequeno e médio porte (entre 11 e 200
empregados).

Faturamento das empresas de capital aberto cresce pelo 2º trimestre seguido
24/11/2017 – Fonte: G1
Receita das empresas cresceu 6,15% no 3° trimestre, na comparação com o
mesmo trimestre de 2016. Trata-se do melhor desempenho desde 2012.
A receita líquida operacional das empresas brasileiras de capital aberto registrou no
3º trimestre o melhor desempenho desde 2012, segundo a provedora de informações
financeiras Economatica.
A mediana do crescimento do faturamento das empresas listadas na bolsa foi de alta
de 6,15%, na comparação com o 3° trimestre de 2016 com valores ajustados pela
inflação medida pelo IPCA. Trata-se do segundo trimestre seguido de alta, após uma
sequência de 12 trimestres de queda, e o do melhor desempenho das empresas desde
o 4° trimestre de 2012, quando foi registrada alta de 6,37%.
Segundo a Economatica, o resultado no 3° trimestre de 2017 é o segundo melhor
desempenho desde o 4° trimestre de 2010, quando o índice foi de 10,04%.
O setor de agropecuária teve o melhor desempenho com a mediana do crescimento
de receitas de 72%, seguido por mineração (16,18%), Petróleo e gás (15,27%),
energia elétrica (14,82%) e papel e celulose (11,93%).
A Petrobras foi a empresa com maior volume de receitas no 3° trimestre de 2017, com
faturamento R$ 71,8 bilhões, valor 0,57% inferior ao do 3° trimestre de 2016 com
valores ajustados pelo IPCA até 30 de setembro.
Na sequência, os maiores faturamentos no 3º trimestre foram da Vale (R$ 28,6
bilhões), Ultrapar (R$ 20,5 bilhões), Braskem (R$ 12,1 bilhões) e Ambev (R$ 11,3
bilhões).

Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil
24/11/2017 – Fonte: Notícias Sebrae
Em dez anos, os valores da produção gerada pelos pequenos negócios saltaram de R$
144 bilhões para R$ 599 bilhões
Brasília - Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas
no País representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos últimos anos.
Os dados inéditos são revelados pelo presidente do Sebrae, Luiz Barretto.

“O empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos e é
fundamental que cresça não apenas a quantidade de empresas, mas a participação
delas na economia”, afirma Barretto.
Em 1985, o IBGE calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no PIB
brasileiro. Como não havia uma atualização desse indicador desde então, o Sebrae
contratou a Fundação Getúlio Vargas para avaliar a evolução das micro e pequenas
empresas na economia brasileira, com a mesma metodologia utilizada anteriormente.
Em 2001, o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%.
Em valores absolutos, a produção gerada pelas micro e pequenas empresas
quadruplicou em dez anos, saltando de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 bilhões
em 2011, em valores da época.
Os valores foram apurados até 2011 para manter a mesma forma de cálculo
considerando os dados do IBGE disponíveis sobre os pequenos negócios. A apuração
foi feita com a soma das riquezas geradas por empresas de todos os portes nos setores
de Comércio, Indústria, Serviços e Agroindústria – exceto o setor público e as
intermediações financeiras, uma vez que não há micro e pequenas empresas nestes
setores.
As micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no Comércio no
Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da Indústria, a
participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas
(24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional (36,3%) têm
origem nos pequenos negócios.
“Os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os empreendimentos
de menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais. Isoladamente, uma
empresa representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas para a economia”, considera
Barretto, lembrando que os pequenos negócios também empregam 52% da mão de
obra formal no País e respondem por 40% da massa salarial brasileira.
Segundo ele, os principais motivos para o bom desempenho dos pequenos negócios
na economia brasileira são a melhoria do ambiente de negócios (em especial após a
criação do Supersimples que reduziu os impostos e unificou oito tributos em um único
boleto), o aumento da escolaridade da população e a ampliação do mercado
consumidor, com o crescimento da classe média.
“Esses três fatores têm motivado o brasileiro a empreender por oportunidade e não
mais por necessidade. Antes as pessoas abriam um negócio próprio quando não
encontravam emprego. Hoje, de sete a cada 10 pessoas iniciam um empreendimento
por identificar uma demanda no mercado, o que gera empresas mais planejadas e
com melhores chances de crescer”, avalia o presidente do Sebrae.
Pequenos negócios na economia brasileira:
27% do PIB
52% dos empregos com carteira assinada
40% dos salários pagos
8,9 milhões de micro e pequenas empresas

Pequenos Negócios geraram 463 mil empregos no ano
24/11/2017 – Fonte: PEGN
Responsáveis pelo saldo positivo de empregos gerados no Brasil este ano, as micro e
pequenas empresas fecharam outubro alavancando vagas pelo sétimo mês
consecutivo. De acordo com levantamento feito mensalmente pelo Sebrae com base

no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), fornecido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, os pequenos negócios abriram 60,5 mil postos de trabalho
formal no mês passado, respondendo por quase 80% dos empregos criados no país
nesse mês.
Ao longo do ano, com exceção do mês de março, o segmento apresentou número de
contratação superior ao de demissões. Enquanto as empresas de micro e pequeno
porte acumulam saldo positivo de 463 mil novos empregos, as médias e grandes
fecharam ao todo 178,8 mil postos de trabalho.
“São os pequenos negócios que puxam a retomada do mercado de trabalho. Eles
blindam o desemprego, mesmo na crise, porque aproveitam as oportunidades”,
comenta o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Em outubro, o Comércio reuniu a maior quantidade das vagas geradas nas micro e
pequenas empresas, com a criação de 30,1 mil novos postos. Em seguida, estão os
pequenos negócios do setor de Serviços, com 19,6 mil empregos, principalmente nas
atividades imobiliárias (9,1 mil vagas) e nos Serviços de alojamento e alimentação (5
mil postos).
No acumulado do ano até outubro, a geração de empregos nas empresas de micro e
pequeno porte foi destaque no setor de Serviços, que contratou quatro vezes mais que
os pequenos negócios da Indústria de Transformação.
Setor em recuperação
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Foram 242 mil visitantes, mais de 9.500 pessoas trabalhando e mais de 70 modelos
lançados nos seis dias do Salão Duas Rodas 2017, em São Paulo (SP). Tais números
fazem da 14ª edição do evento a melhor de sua história. A feira apresentou mais de
500 modelos de motocicletas e novidades de mais de 400 empresas do segmento
sediadas na América Latina. Depois de uma longa crise, com queda acentuada das
vendas, o setor de duas rodas está dando sinais de recuperação, e o sucesso do evento
avaliza essa tendência.
Terceiro turno
A fábrica Anchieta da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP), iniciou
recentemente a produção do novo sedã Virtus. Simultaneamente, a unidade está
acelerando a fabricação do Novo Polo, cujo demanda inicial gerou mais de quatro mil
pedidos de compra.
Esses dois fatos motivaram a retomada do terceiro turno de trabalho na planta de
Anchieta. Os projetos do Virtus e do Novo Polo exigiram investimentos da ordem de
R$ 2,6 bilhões.
Somente GNV
A Scania implantou na Colômbia, na cidade de Cartagena, o primeiro sistema de
transporte público totalmente movido a GNV (Gás Natural Veicular). A operação teve
início em novembro de 2015 e mudou a percepção da população em relação à
qualidade do transporte público local, com benefícios para a comunidade como ar mais
limpo e redução de doenças respiratórias.
Fábrica fundamental
A fábrica de cabines de caminhões Volvo, localizada em Curitiba (PR), está
completando 20 anos. Fundamental no projeto de expansão da empresa no Brasil e
nos demais países da América Latina, a unidade foi inaugurada em 1997 e produz
caminhões das linhas F e VM para o mercado doméstico e para toda a região hispânica
do continente.

Maior crescimento
Em outubro, os financiamentos de veículos novos e usados somaram 450.237
unidades, aumento de 20,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados
da empresa de análise B3 consideram automóveis leves, motos e pesados. Foi o maior
crescimento verificado desde 2010, quando a série histórica teve início.
Pioneirismo
A Bosch comemorou 10 anos de produção do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS)
no Brasil. Desde o início de funcionamento da linha, em 2007, foram feitas mais de
seis milhões de unidades do equipamento em território nacional. A Bosch também foi
a pioneira na produção do Programa de Estabilidade Eletrônica (ESP) no País, ativa
desde 2015. O ABS já é obrigatório em carros novos no Brasil há alguns anos e o ESP
também será a partir de 2020.
Convergência tecnológica
A Volvo Cars assinou um acordo para fornecer à Uber veículos compatíveis com a
tecnologia de condução autônoma, entre 2019 e 2021. O modelo a ser utilizado é o
XC90. Embora não exclusivo, o contrato valoriza a parceria estratégica entre as
empresas, firmada em agosto de 2016, e sinaliza um novo capítulo na convergência
das fabricantes de automóveis e das companhias de tecnologia.
Ao mesmo tempo em que atende a Uber com carros compatíveis com direção
autônoma, a Volvo Cars usará o mesmo veículo como base no desenvolvimento de
sua própria estratégia independente de autônomos, cujo primeiro lançamento está
previsto para 2021.
Demanda das MPEs por crédito tem leve aumento em outubro
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Dados do indicador mensal calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
e pela Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL) mostram que a intenção dos Micro
e Pequenos Empresários (MPEs) em procurar crédito pelos próximos 90 dias subiu de
10,4 pontos em setembro para 13 pontos no último mês de outubro.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, também houve um leve
crescimento, uma vez que o índice se encontrava em 12,3 pontos. A escala do
indicador varia de zero a 100, sendo que, quanto mais próximo de 100, maior é a
propensão desses empresários a procurarem crédito e, quanto mais próximo de zero,
menos propensos eles estão para tomar recursos emprestados para os seus negócios.
Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti os empresários estão
preferindo evitar compromissos de longo prazo. Ainda assim, os dados mostram uma
pequena melhora neste fim de ano, tendo em vista a recuperação de outros índices
econômicos, como o reaquecimento das vendas no varejo, a estabilização do
desemprego e os juros menores.
"A estabilidade do indicador é um sinal positivo, pois evidencia que a confiança dos
empresários de menor porte parou de cair", afirma.
Apesar da melhora, em termos percentuais, somente 9% dos micro e pequenos
empresários das capitais e do interior manifestam a intenção de buscar crédito no
horizonte de três meses. Oito em cada 10 (84%) empresários consultados não
possuem interesse em contratar qualquer linha de financiamento para seus negócios,
e 6% ainda não sabem.
Conseguir manter o negócio com recursos próprios é a principal razão apontada por
aqueles que não pretendem buscar recursos de terceiros (39%). Além desses, 26%

mencionam as altas taxas de juros, e 15% dizem estar inseguros com as condições
econômicas do País.
Pouco mais de um terço (34%) dos empresários considera que atualmente está difícil
ou muito difícil ter crédito aprovado, e 20% consideram o processo fácil. Segundo os
entrevistados, as modalidades de crédito mais complicadas de serem contratadas são
empréstimos em instituições financeiras (26%), financiamento (17%) e crédito junto
a fornecedores (8%). Excesso de burocracia (46%) e juros elevados (37%) foram os
principais entraves para obter os recursos.
"Se realizado de maneira planejada, o crédito pode ser uma via de desenvolvimento
da empresa. Políticas que reduzam o custo do crédito e retirem os entraves para
contratação, sem aumentar o risco dos bancos, podem traduzir-se em oportunidade
de expansão de muitos negócios. Infelizmente, a relação do micro e pequeno
empresário com o sistema de crédito é muito distante, seja por falta de conhecimento,
seja por considerar o processo de contratação difícil e custoso", afirma o presidente
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior..
Cooperativas miram jovens e pequenos negócios para 2018
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Tecnologia. Ascensão de fintechs do mercado despertou atuação do sistema
cooperativista para o público mais novo e empresas de porte menor como
saída para aumento das concessões

Com a idade média dos associados entre 45 e 50 anos, cooperativas devem aproveitar
a ascensão das fintechs para mudar foco de atuação
As cooperativas de crédito vão apostar em novas tecnologias e mirar em públicos
jovens e microempreendedores em 2018. Somada às altas taxas bancárias, a
expectativa é que se equiparem às fintechs para ganhar associados e alavancar
crescimento em até 30%.
De acordo com o superintendente geral da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), Renato Nobile, a chegada das fintechs no mercado de crédito impulsionou um
investimento mais forte do sistema cooperativista em novas tecnologias e trouxe, além
disso, um maior apetite por estudos que justifiquem parcerias e intensifiquem a
entrada de jovens no setor.
"É um processo desafiador porque a maior diferença que as fintechs trazem é de
agilidade no processo. Mas o sistema como um todo tem trabalhado na atualização de
seus mecanismos e da sua evolução, principalmente, por ser uma questão recorrente
entre o público jovem que estamos mirando", afirma o superintendente.
Com a idade média dos cooperados entre 45 e 50 anos, a ideia é usar a ascensão das
fintechs para trazer "soluções que agreguem valor".

Segundo a diretora do Sicoob Central Rio de Janeiro, Nábia Jorge, além do
investimento forte do sistema em tecnologia, o movimento também preza por
parcerias que tragam empresas jovens ao cooperativismo.
"A tendência daqui para a frente é um aporte cada vez maior nesses temas. Ano que
vem, por exemplo, já visamos uma parceria com o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas] para levar o propósito cooperativo à comunidade
universitária dentro do empreendedorismo", diz Jorge.
"A expectativa é que isso alavanque cada vez mais o sistema", acrescenta a executiva.
Micro e pequenos
Ao mesmo tempo, parte das projeções de crescimento das cooperativas de crédito
vem do crescimento nas concessões que o foco em jovens e micro e pequenas
empresas tende a trazer para o sistema.
"A restrição bancária dos últimos anos deu fôlego ao sistema cooperativo, com uma
alta puxada principalmente pela atuação com micro e pequenos negócios", pontua o
presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Osesc),
Luiz Vicente Suzin.
A queda de 11,8% nos financiamentos dos bancos tradicionais, de R$ 306,3 bilhões
em setembro de 2015, para R$ 270,1 bilhões no mesmo mês deste ano, por exemplo,
deu fôlego às cooperativas de crédito e, para especialistas, trouxe uma alta de 20%
no número de cooperados associados, os quais já somam quase 10 milhões no País.
"Quando falamos do cooperado pessoa jurídica, o principal trabalho ao longo de 2017
foi a qualidade do crédito com parcelas que fossem realistas e com taxas mais atrativas
do que a dos bancos", diz o CEO da Unicred Brasil, Fernando Fagundes.
Além disso, com a inadimplência média em 2,6% (a média do sistema bancário é de
5,5%), as concessões pelas cooperativas devem crescer em 2018.
"Já percebemos uma demanda do micro e pequeno empreendedor que não existia
antes e, somado com a melhora da economia e o maior foco em jovens, acredito que
o ano que vem pode chegar a um crescimento de até 30% [atualmente, está em
20%]", complementa Suzin.
Crédito às prefeituras
Outro ponto positivo as cooperativas é o Projeto de Lei Complementar 100 de 2011, à
espera da votação no Plenário e que permitirá a atuação dessas instituições com
autoridades públicas. "Temos o apoio do Banco Central e, se aprovado no curto prazo,
o projeto influenciaria em um 2018 melhor do que o previsto e nos traria ainda outro
diferencial dos grandes bancos. Estamos ansiosos", conclui Nobile, superintendente da
OCB.
Emendas apresentadas à MP da reforma trabalhista aumentam insegurança
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias

Ferreiros e soldadores que passam por diversos barracões antes do carnaval.
Se a Medida Provisória 808, que altera pontos da Reforma Trabalhista, já trazia
incerteza para empresas, sindicatos e trabalhadores, as quase 900 emendas

apresentadas pelos parlamentares no Congresso Nacional amplificam essa
insegurança. Mas isso não impede que as companhias já passem a fazer contratações
sob as novas regras, dizem especialistas ouvidos pelo GLOBO. A nova legislação entrou
em vigor no último dia 11 de novembro, enquanto a MP passou a vigorar três dias
depois, garantindo respaldo legal às empresas.
Tudo que as empresas fizerem com base na nova lei ou na MP tem validade legal. Uma
empresa que já quer planejar a escala de férias para o próximo ano com base na nova
lei, por exemplo, pode fazê-lo. E espero que o Congresso examine as emendas com
muito critério para não desfigurar a Reforma - diz o professor do departamento de
Economia da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e co-fundador do Instituto
Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho (IBRET), Helio Zylberstajn, que avalia
que a enxurrada de emendas apresentadas pelos parlamentares mostra que o assunto
é polêmico e fere interesses.
Zylberstajn observa que não se esperava uma retomada do mercado de trabalho no
dia seguinte à entrada em vigor da nova lei. Neste momento, diz o especialista, todos
- empresas, sindicatos e trabalhadores - estão muito cautelosos, já que foi criada uma
nova situação que requer um planejamento cuidadoso.
-- Eu não conheço empresas que já estejam contratando com base na nova lei. Todo
mundo vai ver como se desenrola as coisas até o fim prazo de validade da MP. O
objetivo da nova lei trabalhista é eliminar as dificuldades de funcionamento do
mercado de trabalho e isso leva algum tempo - afirma.
O advogado Flavio Pires, sócio do setor trabalhista do escritório Siqueira Castro,
também avalia que as empresas têm garantia legal para contratar pelas novas regras.
Mas a palavra de ordem, neste momento, é cautela e talvez seja melhor esperar um
pouco antes de contratar neste momento de turbulência.
- Neste momento, a palavra de ordem é cautela para quem quer contratar. Acredito
que sejam necessários dois ou três anos para a adaptação à nova lei, considerando
que este é um tema tão espinhoso -- diz o advogado Flavio Pires, sócio do setor
trabalhista do escritório Siqueira Castro, que também acredita que a melhora do
mercado de trabalho não acontece de imediato com a incerteza trazida pela nova
legislação.
Para Fabio Medeiros, advogado especialista em direito trabalhista, do Lobo de Rizzo
Advogados, o grau de incerteza aumentou com o recorde de emendas apresentadas
pelos parlamentares, já que a condição política do governo é diferente de quando o
texto original foi aprovado.
- Na prática, algumas emendas podem ser aprovadas como moeda de troca, sem que
seja analisado o lado técnico e o impacto que trarão à sociedade -- diz Medeiros.
Entre algumas emendas apresentadas pelos deputados estão a volta dos sindicatos
nos processos de homologação da saída de trabalhadores que ficaram por mais de um
ano na empresa, novas formas de financiamento aos sindicatos e o uso do segurodesemprego no trabalho intermitente.
Para Medeiros, a MP original já trazia alguns retrocessos em relação ao texto original.
Por exemplo, quando determina a participação do sindicato na negociação entre
patrões e empregados na jornada de 12 X 36 (12 horas de trabalho por 36 de
descanso). O texto original, previa que as duas partes poderiam negociar livremente,
sem a intermediação dos sindicalistas.
Mas, pelo histórico de outras situações semelhantes no Congresso, Medeiros acredita
que a maioria das emendas propostas deve ficar pelo caminho, ficando apenas as
alterações feitas pela MP.

- A tendência é que a maior parte das emendas não seja aprovada - afirma o
especialista.
O professor do Centro Preparatório Jurídico e especialista em Direito do Trabalho, Fabio
Rapp, observa que a MP trouxe alguns ajustes necessários ao texto original da
reforma, como no caso das trabalhadoras grávidas atuando em locais insalubres, mas
acredita que ainda haverá muita intervenção do Executivo e do Judiciário, com
crescimento do número de ações trabalhistas.
- Tudo isso provoca insegurança de quem contrata. Todo mundo está acreditando que
com essa nova lei não haverá mais questionamentos dos trabalhadores, mas nunca
foi assim. Portanto, mesmo com essas alterações, não vejo como se possa fomentar
o mercado de trabalho -- avalia Rapp.
Nova reforma é 'maquiagem', diz sindicato
24/11/2017 – Fonte: Bem Paraná
A Força Sindical chamou de "Black Friday" de direitos trabalhistas a nova proposta de
reforma da Previdência apresentada pelo governo, em referência ao dia de liquidações
do comércio que acontece nesta sexta (24). Em resposta à movimentação do governo,
que planeja colocar a proposta para votação até o fim do ano, as seis principais
centrais marcaram uma reunião para esta sexta (24) às 10h.
O objetivo é debater uma agenda de ações, como manifestações e paralisações, contra
as mudanças. O presidente Michel Temer remodelou a proposta de regras para
aposentadoria em um pacote mais enxuto.
Os principais pontos são a exigência de idade mínima de 65 anos (homens) e 62 anos
(mulheres), 15 anos de contribuição (setor privado) e 25 anos (setor público) e
limitação de até dois salários mínimos para acúmulo de pensões.
Em nota, a Força afirma que a nova versão do texto é "apenas uma maquiagem" na
tentativa de esconder o objetivo de "dificultar as novas aposentadorias". "Não
podemos deixar de destacar que valorizar as aposentadorias é uma forma justa de
distribuição de renda", completa.
Estudo divulgado pelo Banco Mundial sobre gastos públicos no Brasil, contudo, afirma
que mais de um terço do total que o governo tem que desembolsar para fazer frente
à Previdência vai para pagar as aposentadorias dos 20% mais ricos da população. Na
outra ponta, os 20% mais pobres recebem 4% dos subsídios previdenciários. Para
Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT), o
enxugamento da proposta original do governo "não tem nada de positivo".
"Não é uma reforma light; vai prejudicar o trabalhador", diz. Ele conta que a central
vai orientar as bases para pressionar congressistas a votarem contra. "É bom que
deputados pensem bem, porque isso é sensível. A sociedade brasileira não aceita
mexer na Previdência", afirma.
Para Moacir Lopes, da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde,
Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), a proposta faz do servidor público
em "bode expiatório".
Ele critica o que chama de desvios da contribuição de trabalhadores na ativa, cujos
recursos são usados para pagar aposentados rurais, beneficiários do BPC (Benefício
de Prestação Continuada) ou outras finalidades, via DRU (Desvinculação de Receitas
da União).

Juízes divergem sobre como tratar processos trabalhistas após a reforma
24/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Apesar da precaução de advogados que entraram com ações trabalhistas logo antes
do início da reforma, para pegar as regras processuais antigas, juízes têm divergido
sobre como tratar as causas.
Foram 29.326 novos processos no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-2), da Grande
São Paulo, na semana de 5 a 10 de novembro, antes da reforma, e apenas 2.608 na
semana que veio depois.
"Os advogados quiseram se antecipar às mudanças, então montaram uma força-tarefa
antes de a reforma valer, esperando pegar as regras antigas", diz Otávio Pinto e Silva,
sócio do Siqueira Castro Advogados.
Depois, o movimento ficou mais lento que o normal. Em outubro, eram 41.826 novas
ações trabalhistas em São Paulo, ou seja, uma média próxima de 9.000 por semana,
mais que o triplo da semana após a reforma.
"Agora, depois de a nova lei entrar em vigor, há uma espera para entender como a
Justiça vai lidar com os processos. Os advogados querem evitar prejuízos", diz Pinto
e Silva.
A tendência é a mesma no resto do país. Na semana anterior à reforma, a média de
abertura de processos subiu, já que muitos advogados esperavam que, com isso, suas
ações seguiriam as regras processuais anteriores.
NOVAS EXIGÊNCIAS
Uma das mudanças na lei é que, agora, há a exigência de que quem entra com uma
ação especifique os valores de cada um dos itens, como quanto está sendo pedido por
horas extras e aviso prévio.
Além disso, pela reforma, quem perde a ação trabalhista pode ser condenado a pagar
honorários ao advogado da empresa, o que não acontecia antes.
Apesar da "força-tarefa", já há casos de juízes extinguindo ações que não
apresentavam os valores específicos, mesmo se foram protocolados antes da reforma.
É o caso da juíza Luciana de Souza Moraes, de São Paulo, que extinguiu uma ação
cujo pedido inicial foi feito segundo as regras anteriores à reforma. Outros juízes,
porém, estão seguindo a lei antiga para casos idênticos.
A lei determina que regras processuais entram em vigor imediatamente, afetando os
processos em andamento, mas não está clara a situação desses pedidos iniciais.
"Cada juiz vai ter uma interpretação diferente. Se o pedido foi feito antes da reforma,
ele segue a regra antiga, ou isso só valeria se o pedido já tivesse sido aceito? Há várias
teorias, é uma farra", afirma Otávio Pinto e Silva.
Para Estêvão Mallet, professor de direito do trabalho da Universidade de São Paulo,
extinguir a ação é uma "violência inútil", já que é possível pedir apenas que o advogado
corrija a petição inicial.
"A ideia é que se deve aproveitar tudo que é possível no processo. Extinguir a ação só
serve para ter um bom resultado na estatística de processos julgados", diz Mallet.

Novos prazos processuais na Justiça do Trabalho vão à sanção presidencial
24/11/2017 – Fonte: Senado Notícias

No Plenário, nesta quinta-feira, o texto do projeto foi aprovado sem discussão
Marcos Oliveira/Agência Senado
Proposições legislativas
 PLC 100/2017


O Plenário aprovou o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 100/2017, que altera a contagem
de prazos processuais na Justiça trabalhista. A votação ocorreu nesta quinta-feira
(23), e a proposta segue agora para sanção do presidente Michel Temer.
O PLC 100/2017 determina que, na contagem de prazo processual em dias, serão
levados em conta apenas os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o
dia de vencimento. O projeto estipula ainda a suspensão do prazo processual no
período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, quando acontece o recesso forense. E
estende a interrupção dos trabalhos, nesse intervalo, em relação a audiências e
sessões de julgamento.
No Plenário, o texto foi aprovado sem discussão. Em parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o relator Antonio Anastasia (PSDB-MG) alegou
que a proposição incorpora as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil,
uniformizando a contagem de prazos no processo do trabalho e no processo civil.
"Evitam-se, com isso, prejuízos às partes, em virtude da perda do momento oportuno
para a prática de importantes atos processuais, como a interposição de recursos, por
exemplo. Garante-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa",
argumentou Anastasia no relatório.
Por fim, Anastasia observou que, no tocante à suspensão dos prazos processuais
durante o recesso forense, o PLC 100/2017 insere na legislação entendimento já
constante de norma interna do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A medida é vista,
portanto, como um avanço pelo relator, já que questionamentos sobre perda de prazo
processual costumam congestionar o tribunal.
Artigo: A reforma trabalhista e o ativismo judicial
24/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
É descabido que uma Associação de Magistrados venha a orientar seus
representados por meio de cartilhas ou enunciados para que descumpram a
legislação aprovada

Divulgação/TST

Com o início da vigência da reforma trabalhista, as empresas iniciam um ciclo de
análise sobre quais mudanças merecem ser colocadas em prática e quais ainda
merecem maior cautela. As alterações na legislação surgiram sobretudo no intuito de
trazer maior segurança para empresa e empregado, principalmente no sentido de fazer
prevalecer o que foi combinado entre essas partes ao longo do contrato de trabalho.
Contudo, a segurança jurídica que se esperava em decorrência dessa relação de
emprego pode estar longe de ocorrer.
As alterações ocorridas na CLT têm duas consequências bem impactantes. A primeira
delas está relacionada ao surgimento de novas formas de contratação, como ocorre
com o teletrabalho e o trabalho intermitente. Essas alterações surgem como forma de
superar uma legislação ultrapassada e que, além de engessar o formato das
contratações, empurrava muitos trabalhadores para a informalidade ou fazia com que
os empregadores se sentissem inseguros com a possibilidade de estarem contratando
de forma irregular.
A segunda consequência, sem dúvida, está relacionada à limitação da interferência
reiterada do Judiciário trabalhista nas relações de trabalho. Isso porque a Justiça do
Trabalho vinha criando regras para situações específicas sem que a legislação assim
houvesse determinado, ou seja, se a lei não dizia nada, o juiz criava uma interpretação
e mandava aplicá-la ao contrato de trabalho.
Essa situação colocava as partes em uma situação de insegurança, principalmente o
empregador, que passava a ser obrigado a cumprir algo que a lei não havia
determinado.
Com as novas regras trabalhistas, essa intervenção do Judiciário, também chamada
de “ativismo judicial”, foi freada por diversos lados, seja para situações genéricas, pois
doravante há determinação de que prevaleça o acordado sobre o legislado, seja pelas
situações específicas, como ocorre, por exemplo, com relação à impossibilidade de se
anular um acordo de compensação de jornada em razão da realização de horas extras
habituais. São diversas situações semelhantes a esta em que o legislador estabelece
uma regra legal, mas que se contrapõe às “regras” criadas pelo judiciário nos últimos
anos.
Essas duas consequências fizeram com que parte do Judiciário trabalhista se
movimentasse no sentido de considerar ilegítima a reforma implantada. Primeiro
porque há o entendimento de que as novas regras, como no caso do trabalho
intermitente, são um retrocesso nos direitos adquiridos pelo trabalhador ao longo dos
anos. Segundo, porque, ao mexer no “ativismo judicial”, a reforma feriu os brios de
um Judiciário que estava acostumado a criar regramentos que interferiam na relação
de trabalho.
Recentemente a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho –
ANAMATRA, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho –
ANPT, e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, aprovou 125
enunciados rejeitando boa parte das alterações trazidas pela reforma trabalhista,
numa espécie de orientação para que os juízes não cumpram a nova lei. O argumento
é que ela, além de ter sido feita às pressas e sem o devido debate com a sociedade,
fere a Constituição Federal ao desrespeitar direitos dos trabalhadores consolidados ao
longo do tempo.
Por certo que existem caminhos legais para a análise da constitucionalidade das novas
regras, e o judiciário trabalhista é um dos protagonistas dessa nova fase legal.
Conforme for sendo provocado nos processos, cada juiz do trabalho poderá
fundamentar seu entendimento a respeito da nova lei.

Da mesma forma, as alegadas inconstitucionalidades poderão ser levadas à análise do
STF, guardião da Constituição Federal e detentor da última palavra a respeito da
validade das alterações.
Contudo, nos parece descabido que uma Associação de Magistrados venha a orientar
seus representados por meio de cartilhas ou enunciados para que descumpram a
legislação aprovada recentemente. A divulgação dos enunciados demonstra ares
ideológicos, o que só justifica e ratifica o descontentamento do legislador com a
interferência desenfreada do judiciário nas relações de trabalho.
É preciso perceber que a reforma fez surgir novos paradigmas na relação entre
empregado e empregador, dissociados dos modelos até então existentes, justamente
porque a ideia foi modernizar e evoluir, facilitando as negociações entre as partes
interessadas, possibilitando novas formas de trabalho e visando à redução do mercado
informal de trabalho.
Por certo que ainda levaremos um tempo nos adaptando às mudanças, mas não
podemos simplesmente ignorar o fato de que estamos vivendo um novo tempo. Fechar
os olhos para essas transformações é represar o trabalhador ao passado e impedir que
o empregador se sinta seguro para a manutenção e geração de novos empregos.
(Helder Eduardo Vicentini é advogado, conselheiro do Conselho Estadual do
Trabalho e assessor jurídico da FACIAP – Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Paraná).
Nova proposta de reforma da Previdência estabelece idade mínima para
aposentadoria
24/11/2017 – Fonte: CNI
Texto mais enxuto que o aprovado pela Comissão da Câmara em maio precisa
passar por dois turnos de votação na Câmara e no Senado
O novo texto, apresentado pelo deputado Arthur Maia, estabelece idade mínima para
aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentou nesta
quarta-feira (22) os principais pontos da nova proposta de reforma da Previdência em
discussão com o governo.
O novo texto, mais enxuto do que o aprovado em maio na Comissão Especial da
Câmara, estabelece idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65
anos para homens.
Segundo Maia, os ajustes se centraram sobre os principais pontos criticados pelos
adversários da reforma e vão facilitar a votação da proposta na Câmara. Mesmo
assim, afirmou ele, a aprovação do texto depende de 308 votos favoráveis.

O texto precisa passar por dois turnos de votação no Plenário da Câmara e do Senado.
Para ser aprovada na Câmara, precisa obter 308 votos favoráveis. No Senado, a
aprovação requer votos favoráveis de 41 senadores.
A nova proposta de reforma foi apresentada durante jantar oferecido pelo presidente
Michel Temer a parlamentares da base aliada, no Palácio da Alvorada. O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do jantar, que contou ainda
com a presença de ministros e economistas alinhados à agenda econômica do governo.
Conheça os principais pontos da nova reforma da Previdência
Idade mínima
A idade mínima para aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para
mulheres que trabalham na iniciativa privada ou no serviço público. Professores
poderão se aposentar aos 60 anos e, os policiais militares, aos 55 anos.
Tempo mínimo de contribuição
O tempo mínimo de contribuição à Previdência será de 15 anos para trabalhadores da
iniciativa privada e de 25 anos para os servidores públicos, inclusive professores e
policiais
militares.
Valor da aposentadoria
Os trabalhadores da iniciativa privada com 15 anos de contribuição à Previdência
poderão se aposentar com 60% do salário de contribuição. Depois disso, o valor
aumenta gradualmente de acordo com o tempo de contribuição. Para alcançar 100%,
serão necessários 40 anos de contribuição. Os servidores públicos com 25 anos de
contribuição poderão se aposentar com 70% do salário de contribuição. Depois disso,
o valor aumenta gradualmente até atingir 100% aos 40 anos de contribuição.
Acúmulo de benefícios
É permitido o acúmulo de pensão e aposentadoria até o limite de dois salários mínimos.
Regra de transição
A regra de transição prevê idade mínima para aposentadoria de 53 anos para mulheres
e 55 anos para homens que trabalham na iniciativa privada. A idade mínima aumenta
um ano a cada dois anos. Em 2020, será de 54 anos para mulheres e 56 anos para
homens, até chegar a 58 anos para mulheres e 65 anos para homens em 2038. Para
servidores públicos, a regra de transição começa aos 55 anos para mulheres e aos 60
anos para os homens.
Trabalhador rural
A idade mínima para a aposentadoria será de 55 anos para mulheres e 60 para
homens, com 15 anos de contribuição.
Benefícios sociais para idosos e deficientes
O valor do benefício continua vinculado ao salário mínimo.
Caetano: nova versão evita outra reforma da Previdência no próximo governo
24/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse nesta
quinta-feira, 23, que, mesmo com as mudanças que reduziram a economia da
proposta de emenda constitucional, o próximo governo não terá que voltar a negociar
alterações nas regras das aposentadorias se a versão da reforma da Previdência
apresentada na quarta-feira, 22, for aprovada.
Pouco antes de entrar em uma reunião com representantes do Centro de Liderança
Pública na zona sul da capital paulista, Caetano ressaltou que as mudanças negociadas

no texto foram feitas para beneficiar a população de baixa renda. Citou como exemplo
a retirada, do bojo da reforma previdenciária, da aposentaria rural e do benefício de
prestação continuada, que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
Aproveitou também para criticar a pressão de deputados aliados por novas mudanças
no texto, como a redução na idade mínima de aposentadoria para 60 anos, no caso
dos homens, e 58 anos, para as mulheres – ao invés de 65 anos (homens) e 62 anos
(mulheres) da proposta encaminhada.
“Essa ideia, concretamente, tem problema. Hoje, a aposentadoria por idade mínima
urbana é de 65 anos para homens e 60 para mulheres. Eu estaria fazendo uma reforma
previdenciária que estaria reduzindo as idades mínimas existentes”, comentou
Caetano, que também se posicionou contra a ideia de a reforma valer apenas a quem
entra no mercado de trabalho, o que, segundo ele, adiaria em 30 anos seus impactos
iniciais.
O secretário destacou que a reforma, mesmo depois das mudanças, manteve o foco
na equidade dos benefícios entre trabalhadores da iniciativa privada e do funcionalismo
público, de forma a acabar com privilégios. Segundo ele, as alterações feitas na
emenda aglutinativa apresentada na noite de quarta-feira pelo relator da reforma, o
deputado Arthur Maia (PPS), tiveram como objetivo preservar as camadas de renda
mais baixas da população.
Ele lembrou ainda que a proposta mantém o salário mínimo como piso das
aposentadorias, o que atende mais de 60% dos beneficiários do regime geral da
Previdência (INSS).
Repetindo as estimativas feitas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o
secretário de Previdência disse que, em relação à proposta original, a nova versão
reduz em cerca de 40% – para aproximadamente R$ 480 bilhões ou R$ 500 bilhões –
a economia esperada com as novas regras de aposentadoria em dez anos.
Caetano evitou falar em prazos de votação do texto, que só acontecerá, disse, quando
o Planalto tiver garantia de que conta com apoio suficiente para passar a proposta de
emenda constitucional, cuja aprovação depende dos votos favoráveis de pelo menos
308 dos 513 deputados da Câmara.
“No momento em que se perceber a existência de votos suficientes para aprovação,
com certa margem de segurança, a matéria será posta em votação”, declarou.
Nem versão enxuta da reforma da Previdência tem garantia de apoio
24/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um dia depois de o presidente Michel Temer promover um jantar para tentar reunir
força política para a aprovação da reforma da Previdência, líderes dos principais
partidos aliados traçaram um cenário bastante pessimista para os interesses do Palácio
do Planalto.
Apesar de a proposta ter sido enxugada, deputados afirmam que "nada mudará" em
relação ao apoio parlamentar, a não ser que a atual campanha publicitária do governo
tenha êxito em reduzir a rejeição popular à reforma.
O jantar organizado por Temer na quarta-feira (22) no Palácio da Alvorada reuniu
cerca de 100 dos 300 parlamentares que o presidente esperava atrair, o que contribuiu
para o aumentar ainda mais o clima de desânimo.

"Os líderes [das bancadas] foram em peso, mas não levaram seus liderados. Eu
perguntei: 'O que houve, vocês perderam a força da liderança'?", lamentou, em tom
de brincadeira, Beto Mansur (PRB-SP), um dos principais aliados de Temer na Câmara.
O líder da bancada do PR, José Rocha (BA), que esteve no jantar, afirmou que nada
mudou em relação à disposição da base. "Não tem influência, fica tudo na mesma.
Proposta velha ou proposta nova, tanto faz, o tempo é que joga contra o governo.
Qualquer matéria que tenha impacto na reeleição do deputado é complicada, não pelo
mérito, mas pela proximidade da eleição", disse.
Líderes dos dois maiores partidos do "centrão", os deputados Arthur Lira (PP-PB) e
Marcos Montes (PSD-MG) apresentaram diagnóstico similar: só uma comunicação
eficiente, que angarie apoio popular, salva a reforma.
"O governo está se esforçando, a apresentação de ontem [jantar de quarta] foi muito
eficiente, mas nós, deputados, já sabemos de tudo. A sociedade é que não está
entendendo. O governo precisa melhorar a velocidade e a competência da sua
comunicação", disse Montes.
"O principal trabalho do governo é fazer uma comunicação bem feita. Já começou a
melhorar, mas isso não funciona do dia pra noite", reforçou Lira. Na semana passada,
o governo lançou uma campanha publicitária de cerca de R$ 20 milhões para defender
a reforma na TV.
A propaganda ataca o que chama de "privilégios" dos servidores públicos e afirma que
"tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo".
Uma das principais bandeiras de Temer, a proposta de alteração das regras de
aposentadoria precisa do apoio de mais de 60% dos deputados e senadores para ser
aprovada, em dois turnos de votação em cada Casa.
CALENDÁRIO
O governo ainda mantém o discurso de que pretende votar a medida em 2017, mas
deputados aliados falam que se for aprovada em 2018 "já estará de bom tamanho".
A aliados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já admitiu que é muito
difícil votar o primeiro turno da reforma em 6 de dezembro, como previsto. O Planalto
queria colocar o texto para apreciação somente quando a base contabilizasse de 320
a 330 votos favoráveis.
Ainda no comando formal da articulação política de Temer –função que deve transferir
ao PMDB–, o PSDB também não assegura apoio majoritário à nova proposta.
O líder da bancada, Ricardo Tripoli (SP), disse que a sigla está estudando o texto e
que deverá propor nova flexibilização. "Se tiver isso, teremos maioria na bancada, se
não, não haverá maioria".
Deputados do PSDB não foram ao jantar no Alvorada. Segundo a Folha apurou, cerca
de 50 parlamentares, principalmente do PMDB e do PP, faltaram em retaliação após
recuo na nomeação do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) para a Secretaria de
Governo no lugar do tucano Antonio Imbassahy.
Governo não explica cálculo de economia com reforma da Previdência enxuta
24/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A expectativa de economia com a reforma da Previdência mais enxuta desconsidera o
regime de servidores, apesar de o governo ter adotado o discurso de que é a mudança
em regras para funcionários públicos que acabam com privilégios.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou na quarta-feira (22) os novos
cálculos: em vez de dar um número absoluto, disse que a nova economia será de 60%
do valor original, de R$ 793 bilhões em dez anos. Fazendo as contas, isso resulta em
R$ 476 bilhões.
A Secretaria de Previdência, responsável pela reforma e pelos cálculos, não quis
detalhar os dados. Procurada pela Folha desde a manhã desta quinta-feira (23) para
esclarecer os aspectos no cálculo, não respondeu.
O Ministério da Fazenda, por meio da assessoria, disse que o dado informado pelo
ministro não contempla o regime próprio de Previdência.
As projeções relacionadas aos servidores não vêm sendo divulgadas. Não foi
esclarecido o motivo pelo qual não entram no cálculo.
Após a aprovação do texto na comissão, em maio, a Folha questionou a secretaria
sobre o tema e, só por meio da Lei de Acesso à Informação, a reportagem conseguiu
a projeção que revelou uma expectativa de economia de R$ 88 bilhões em dez anos,
acima dos R$ 62 bilhões previstos com a proposta original. A Secretaria de Previdência
não informou se essa projeção continua a valer ou se as mudanças feitas no texto
alteram também essa expectativa.
Em agosto, já com a tramitação da reforma paralisada, a Folha também questionou
o órgão sobre a projeção de economia, considerando os dois regimes, caso o
Congresso aprovasse exclusivamente uma mudança na idade mínima. A resposta, em
setembro, foi que o cenário não existia.
"O governo está empenhado na aprovação da proposta de reforma da Previdência
conforme o relatório aprovado pela comissão especial da Câmara dos Deputados. [...]
Inexiste, portanto, proposta de Reforma da Previdência que contemple apenas
alterações de idade mínima", disse a secretaria na época.
Reforma preserva benefícios dos mais pobres (desde que Congresso não
mexa no texto)
24/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Para secretário de Previdência, Marcelo Caetano, apesar de enxuta, proposta
de reforma previdenciária trará mais tranquilidade para próximo presidente

Antonio Cruz/Agência Brasil
A nova proposta da reforma da Previdência deixou de fora mudanças radicais para os
trabalhadores mais pobres, mas o governo avisa: isso pode ser revisto se os
parlamentares decidirem alterar o projeto mais enxuto que foi apresentado na noite
de quarta-feira (22).
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou à
Gazeta do Povo que a proposta apresentada agora é considerada “suficiente e
possível” neste momento, mas da forma exata que está construída. A reforma também
é urgente, na visão de Caetano, sob pena de mais para frente ser preciso cortar até
os benefícios vigentes, como fizeram Portugal e Grécia.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que foi aprovada em comissão especial da
Câmara dos Deputados em maio deste ano já era uma versão suavizada do que o
governo queria. A nova reforma que agora será encaminhada ao Congresso enxugou
ainda mais as propostas, mantendo aposentadorias rurais e o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) vinculados ao salário mínimo. Esse formato permite que o governo
sustente o discurso de que a reforma atingirá “o andar de cima”, e “os mais ricos”.
“Da forma como está o relatório da emenda aglutinativa, ainda é possível manter a
aposentadoria rural [sem mudanças], desde que alterados os outros pontos. Mas caso
venha a sofrer outras alterações, aí sim pode ter discussão, retomada de discussão da
Previdência Rural. Nesta administração a proposta é essa”, afirmou Caetano. Na
proposta inicial do governo, a idade mínima para o trabalhador rural se aposentar seria
de 65 anos, tendo contribuído por pelo menos 25 anos. Os deputados aprovaram 60
anos para homens e 57 para mulheres, com 15 anos de contribuição.
No modelo atual, Caetano afirma que a reforma permite que o próximo presidente não
precise enfrentar novamente o desgaste de se fazer uma reforma na aposentadoria.
“Se outra administração vier com proposta distinta, é questão da agenda da outra
administração. Nós vemos essa reforma como suficiente para a próxima administração
não ter necessidade [de fazer reforma]”, avalia.
Segue ao Congresso agora uma proposta que reúne pontos aprovados pelo Congresso,
mas deixando de lado parte das mudanças. Nesse novo pacote, a elevação da idade
mínima de aposentadoria para os servidores (mesmo os que estão na ativa, mas
ingressaram antes de 2003 no serviço público) foi mantida, e o tempo mínimo de
contribuição para se aposentar foi elevado a 25 anos (dez a mais do que o trabalhador
comum).
Mesmo essa versão light da reforma deve postergar a necessidade de novos ajustes
na Previdência por “algumas décadas”, afirmou o secretário. “Como há uma dinâmica
demográfica em que o país envelhece muito rapidamente, é possível que no futuro
outros debates de reforma da Previdência sejam feitos. Com essa reforma, do jeito
que está, é possível manter por alguns anos, ou algumas décadas, um equilíbrio nas
contas públicas”, afirmou.
Ninguém mexe em direitos adquiridos
Também está se criando a regra para as aposentadorias de parlamentares, que
passam a seguir as mesmas regras do Regime Geral, com idade mínima de 62
(mulheres) e 65 anos (homens) e contribuição mínima de 15 anos. O maior salário
que um parlamentar poderá receber será o teto do INSS (R$ 5,5 mil).
Porém, tanto no caso dos servidores públicos como no dos parlamentares, o governo
preferiu continuar não mexendo nos direitos adquiridos. Os servidores que já se
aposentaram e continuam recebendo na aposentadoria seu último salário, com direito
a reajustes iguais aos trabalhadores da ativa de sua carreira, manterão esses
benefícios. Para os parlamentares, as regras mais duras valerão para quem ainda não
foi eleito, e quem já está no Congresso seguirá com a regra velha, a depender de
alguns ajustes de transição.
No caso dos servidores municipais e estaduais, o secretário relembra que a PEC define
que mudanças adicionais poderão ser feitas, por lei ou regulamentação. Está em vigor
a medida provisória 808, que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores
federais de 11% para 14%. Segundo a PEC da reforma previdenciária, se algum ente
da federação quiser fazer alteração em seu regime, poderá fazer no prazo de 180 dias
após a aprovação, por lei própria ou regulamentação, visando reduzir os déficits.
O secretário defende que neste momento não foi preciso alterar esses benefícios, que
são direitos adquiridos. Mas chamou atenção para a urgência da reforma da

Previdência, mesmo que em versão light. Sem ação agora, pode ser necessário cortar
de quem já recebe aposentadoria.
“Ainda temos espaço e tempo no Brasil para fazer uma reforma que respeite os direitos
adquiridos. Se prorrogarmos ainda mais a reforma da Previdência, vai chegar algum
momento em que nem isso teremos como respeitar e teremos de fazer algo como
Portugal e Grécia, de cortar o valor do próprio benefício”, afirmou Caetano.
Caso seja aprovada a reforma enxuta como está sendo articulado agora, teremos
apenas 60% da economia prevista com o pagamento dos benefícios previdenciários,
em comparação à reforma inicial. Mesmo assim, é importante se aprovar o texto mais
benevolente neste momento, avalia Caetano, com reflexos favoráveis para toda a
economia brasileira.
Os parlamentares agora terão de retomar o debate da nova proposta, que traz em 25
páginas as definições da reforma. Além de deixar de fora o trabalhador rural e o BPC,
a proposta reduziu para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para poder se
aposentar (neste caso, o trabalhador que atingir a idade mínima de 65 ou 62 anos
terá direito a somente 60% do valor máximo pago pela Previdência).
Para o secretário, o novo formato da reforma deve ser aprovado. Ele afirma estar
otimista e vendo crescimento no total de votos favoráveis à reforma. “Agora é liderar
um trabalho político, de convencimento, para que tenhamos os votos necessários para
a aprovação”, afirma.
Cenário favorável aos emergentes não durará para sempre, alerta Ilan
24/11/2017 – Fonte: EM.com
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, alertou em palestra realizada na manhã
desta sexta-feira, 24, na capital paulista que o cenário positivo para as economias
emergentes "não durará para sempre". Na palestra fechada à imprensa organizada
pelo Instituto Millenium, o presidente do BC avalia a recente recessão enfrentada pelo
BC e voltou a defender as reformas para a continuidade da retomada da atividade no
Brasil.
"O cenário favorável aos emergentes não durará para sempre: o momento é de
perseverar nas reformas e ajustes", defendeu Ilan Goldfajn, conforme apresentação
publicada pela assessoria de imprensa do banco na internet.
Para o presidente do BC, reformas e ajustes são "essenciais para crescimento
sustentável e inflação baixa".
Ilan Goldfajn também comentou algumas das razões para a forte recessão enfrentada
pelo Brasil. Para Ilan, o baque sentido na atividade pode ser atribuído ao processo de
desalavancagem, fatores não econômicos e também à reversão das "políticas
excessivamente estimulativas".
Nesse processo de recessão, a inflação permaneceu alta inicialmente e "recuou
rapidamente quando as expectativas melhoraram".
Energia elétrica sobe 4,42% e gera maior impacto no IPCA-15 de novembro,
diz IBGE
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
RIO - O aumento na conta de luz resultou na maior pressão sobre a inflação medida
em novembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15)
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica subiu 4,42%, o item de maior impacto individual no índice de
novembro, o equivalente a 0,16 ponto porcentual, metade da taxa de 0,32%
registrada pelo IPCA-15 no mês.
O reajuste da cobrança do patamar 2 da bandeira vermelha entrou em vigor no dia 1º
de novembro, adicionando R$ 5,00 para cada 100 kwh consumidos. A energia elétrica
teve aumentos desde o 1,12% registrado na Região Metropolitana de Fortaleza até
21,21% em Goiânia.
Em Goiânia, houve reajuste médio de 15,70% no valor das tarifas a partir de 22 de
outubro. Também influenciaram o resultado os reajustes médios de 6,84% em Brasília,
também desde 22 de outubro, e de 22,59% em uma das empresas pesquisadas na
região metropolitana de São Paulo, a partir de 23 de outubro.
Como consequência, os gastos das famílias com Habitação subiram 1,33% em
novembro.
O preço do gás de botijão também pressionou o resultado do grupo, com um avanço
de 3,30% e um impacto de 0,04 ponto porcentual sobre a inflação do mês. As
variações oscilaram entre 0,14% na região metropolitana do Rio de Janeiro e 9,44%
na região metropolitana de Recife. A partir de 5 de novembro, a Petrobrás reajustou
o preço dos botijões de 13kg nas refinarias em 4,5%, em média.
A taxa de água e esgoto ficou 0,30% mais cara em novembro, devido aos reajustes
de 7,89% em São Paulo, a partir de 10 de novembro, e de 4,33% em Fortaleza, em
vigor desde 23 de setembro.
IPC-S acelera em 4 das 7 capitais na 3ª quadrissemana de novembro, revela
FGV
24/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira
quadrissemana de novembro em relação à leitura anterior, divulgou a instituição nesta
sexta-feira, 24. No geral, o IPC-S avançou de 0,30% para 0,32% entre os dois
períodos.
Por região, o IPC-S apresentou aumento na taxa de variação em Salvador (0,48%
para 0,50%), Brasília (0,25% para 0,33%), Porto Alegre (0,55% para 0,69%) e São
Paulo (0,28% para 0,33%).
Em contrapartida, a variação do IPC-S foi menor em Belo Horizonte (0,24% para
0,20%), Recife (0,31% para 0,20%) e Rio de Janeiro (0,05% para -0,02%).
Confaz aprova regras para Refis estaduais
24/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou nesta quinta-feira, 23,
regras para a realização de programas de parcelamento de débitos pelos governos
estaduais. O coordenador do Confaz, André Horta (RN), explicou ao Broadcast, serviço
de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a ideia é igualar as normas dos Refis
nas unidades da Federação.
A principal regra é que os Refis só poderão ser feitos a cada quatro anos, o que vale
para os parcelamentos concedidos ao longo deste ano. Além disso, não poderá haver
desconto nos juros dos impostos não pagos, apenas nas multas.

Saldo negativo do Brasil com o exterior é o melhor em dez anos
24/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
As transações do Brasil com o exterior ficaram negativas em US$ 343 milhões no mês
passado, o melhor resultado para outubro desde 2007, divulgou o Banco Central nesta
quinta-feira (23). No acumulado do ano, as transações do Brasil com o exterior são
deficitárias em US$ 3 bilhões, também o melhor resultado em dez anos.
O resultado do mês passado foi influenciado pelo desempenho da balança comercial,
com as exportações superando as importações em US$ 4,9 bilhões.
No caso da balança de serviços, que foi impactada principalmente por viagens e
aluguel de equipamentos, o deficit foi de US$ 2,7 bilhões.
Os brasileiros gastaram US$ 1,6 bilhão em viagens ao exterior no mês passado, um
crescimento de 15% na comparação com outubro de 2016.
Na outra ponta, os estrangeiros gastaram US$ 463 milhões, o que determinou um
resultado negativo de US$ 1,1 bilhão na balança de viagens.
Além disso, as despesas de empresas do Brasil com aluguem de equipamentos no
exterior totalizou US$ 1,2 bilhão, o que também influenciou no deficit de serviços.
As remessas de lucros e dividendos ao exterior tiveram deficit de US$ 835 milhões no
mês passado.
O investimento direto no Brasil somou US$ 8,2 bilhões em outubro —desse total, US$
5,9 bilhões foram participação no capital e US$ 2,4 bilhões em operações
intercompanhia.
O resultado veio pouco abaixo dos US$ 8,4 bilhões registrados no mesmo mês do ano
passado.
Vale pede que governo vete alterações no Novo Código de Mineração
24/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
As mudanças feitas pelo Congresso Nacional na proposta original do novo Código da
Mineração – que altera a alíquota da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (Cfem), o royalty da mineração -, vão comprometer a
competitividade da Vale, disse a companhia em um comunicado nesta quinta-feira,
23.
A mineradora pede que o governo vete questões do novo texto, acenando com uma
possível judicialização por parte das empresas do setor.
“A aplicação de imposto sobre transporte e sobre uma atividade industrial como a
pelotização – sobre a qual já incide, inclusive, IPI – fere a Constituição Brasileira,
gerando insegurança jurídica, já que o setor mineral buscará seus direitos no âmbito
judicial”, afirmou em nota.
No projeto original sobre o novo Código da Mineração, destaca a Vale, a alíquota
progressiva previa um aumento no tributo quando o preço do minério de ferro no
mercado internacional estivesse mais alto e, no sentido inverso, um patamar como o
praticado atualmente no caso de preço baixo.

Minas de alto custo
“Diante da enorme pressão dos municípios, o Congresso Nacional fez modificações
profundas no texto original, tendo como resultado um modelo que afeta a nossa
competitividade especialmente em um momento de preços mais deprimidos, assim
como compromete a manutenção e operação de minas de alto custo”, afirmou.
Na quarta, o Senado aprovou a Medida Provisória que muda os royalties da mineração.
A proposta aumenta a alíquota do minério de ferro de 2% sobre a receita líquida para
3,5% para o faturamento bruto da empresa. O texto segue agora para sanção
presidencial.
A Vale afirmou ainda que já enfrenta desvantagem no mercado internacional, por ter
uma carga tributária superior às concorrentes e estar mais distante do mercado
consumidor. Segundo a companhia, enquanto as principais concorrentes ficam a 10
dias do principal mercado consumidor de minério de ferro, a Ásia, o Brasil está a 45
dias de distância.
“Temos esperança que o governo federal reconhecerá a importância de uma grande
geradora de empregos, renda e tributos como a Vale manter a competitividade global,
vetando os excessos que foram cometidos pelo Congresso e que descaracterizaram a
proposta original do governo”, finaliza a mineradora, ressaltando que a criação de uma
Agência Nacional da Mineração foi uma decisão acertada, que valoriza o setor e pode
fomentar investimentos na área.
Vale diz que alta do royalty de minério de ferro compromete minas de alto
custo
24/11/2017 – Fonte: Reuters
A mineradora Vale afirmou nesta quinta-feira que o aumento dos royalties da
mineração, da forma como foi aprovado pelo Congresso nesta semana, compromete
a manutenção e operação de minas de alto custo no país e declarou ter esperança que
a Presidência vete alterações feitas no texto original.
Logo da Vale em escritório
REUTERS/Ricardo Moraes
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O Senado aprovou na quarta-feira e enviou à sanção presidencial texto que eleva a
alíquota do minério de ferro em 75 por cento, como parte de um pacote que busca
uma profunda reforma no setor.
A Vale, maior produtora mundial de minério de ferro, destacou em nota à Reuters que
a proposta original do governo federal de mudança da chamada Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) era coerente com a capacidade contributiva
total das empresas.
No entanto, para a Vale, o Congresso Nacional fez modificações profundas no texto
original, “diante da enorme pressão dos municípios”.
“(O resultado foi) um modelo que afeta a nossa competitividade especialmente em um
momento de preços mais deprimidos”, disse a companhia.
A mineradora vem fazendo um grande esforço para reduzir custos e melhorar sua
competitividade, e uma de suas estratégias tem sido reduzir a produção em unidades
menos rentáveis, no Sudeste do Brasil, enquanto promove o crescimento da produção
no Pará, onde as minas têm mais qualidade e menores custos.

A empresa reiterou acreditar que também não é o momento ideal para o país aumentar
royalties e frisou que a medida do governo aumenta as suas desvantagens em relação
aos seus concorrentes.
“Como exportadora de commodities, já enfrentamos uma alta carga tributária,
superior a de nossos concorrentes, que têm a vantagem de estar a dez dias de
distância do principal mercado consumidor de minério de ferro, a Ásia, enquanto o
Brasil está a 45 dias de distância”, afirmou.
Além da Vale, atuam na produção de minério de ferro no Brasil empresas como a Anglo
American.
A mudança aprovada, paradoxalmente, integrou uma ampla reforma do setor de
mineração em curso, que busca atrair um maior número de investidores.
Na quarta-feira, os deputados também aprovaram a criação da Agência Nacional de
Mineração (ANM) para substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) nas atribuições de regulação e fiscalização do setor.
Nesse caso, a Vale afirmou que a medida “valoriza o setor e assegurará mais
celeridade a todos os processos capazes de fomentar os investimentos na atividade
mineral”.
Uma terceira MP que altera dispositivos do código de mineração, cujas regras estão
em vigor desde a década de 1960, foi retirada da pauta da Câmara. Se não for votada
no Congresso até o dia 28 de novembro, a proposta perde a validade.
Alívio de R$ 250 milhões para maiores mineradores de Minas Gerais
24/11/2017 – Fonte: EM.com

A nova regra de cobrança dos royalties da mineração aprovada no Congresso Nacional
vai aliviar o aperto financeiro em dezenas de prefeituras mineiras.
De acordo com levantamento da Associação dos Municípios Mineradores de Minas
Gerais (AMIG), apenas para as 10 maiores cidades exploradoras de minério no estado,
as alterações representarão aumento de mais de R$ 250 milhões por ano por meio da
arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(Cfem).
Os prefeitos avaliam que o cenário de crise nas finanças municipais vai se manter nos
próximos meses, mas que o montante extra ajudará a destravar obras e serviços
básicos.
Maior exploradora de minério, Nova Lima recebeu no primeiro semestre deste ano R$
34,7 milhões por meio da Cfem. Caso as novas alíquotas já estivessem valendo, no
mesmo período o montante seria 87% maior, chegando a R$ 65,1 milhões.
“Teremos um aumento anual de mais de R$ 40 milhões apenas com os royalties. É um
valor considerável em período de crise. Os prefeitos que souberem usar bem esse
recurso podem conseguir bons resultados em suas administrações”, afirmou Vitor
Penido (DEM), prefeito de Nova Lima.

Para o prefeito de Itabirito, Alex Salvador (PSD), o aumento na arrecadação significará
menos aperto, mas está longe de deixar a situação financeira dos municípios tranquila.
“Do jeito que estão todos os municípios do Brasil, qualquer entrada de recursos no
caixa é importante. Vamos passar menos aperto agora, o que é muito bom. Mas não
vai resolver nossas dificuldades”, explicou.
Itabirito arrecadou em royalties no primeiro semestre de 2017 com exploração mineral
R$ 14,9 milhões. Com as novas regras, o valor arrecadado por semestre deve subir
85%, chegando a aproximadamente R$ 27,7 milhões. O prefeito cita obras de
melhorias na mobilidade como prioridade para o novo montante que entrará no caixa.
“A cidade tem muitas demandas para a infraestrutura. Com esse dinheiro é possível
concluir obras importantes para o trânsito local nos próximos dois anos”, disse
Salvador.
Entre os pontos mais comemorados pelos municípios mineradores para a nova
legislação que regulamenta o setor está o aumento da alíquota máxima do minério de
ferro (que responde por 75% de toda a produção mineral brasileira), que passou de
2% sobre a receita líquida para 3,5% sobre a receita bruta, e do ouro, que saiu de 1%
para 1,5% da receita.
A versão original da medida provisória que alterou as regras do setor estabelecia uma
alíquota flutuante para os royalties de 2% a 4%, com base no preço do minério no
mercado internacional. Nesse caso, quanto maior a cotação, maior seria a taxa. No
Congresso, a regra foi alterada e foi aprovado um percentual fixo de 3,5%. 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.
Projetos
De acordo com a Constituição, os recursos originados da Cfem não podem ser
aplicados em pagamento de dívida ou no quadro de pessoal dos municípios, estados
ou da União.
As receitas arrecadadas com a exploração mineral devem ser aplicadas em projetos
que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local, com melhorias na
infraestrutura, nas áreas da saúde e educação, ou no setor ambiental.
Cade condiciona aprovação de operação de compra pela WEG de fabricante
de turbinas TGM
24/11/2017 – Fonte: Reuters
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
condicionou a aprovação da aquisição pela WEG da fabricante de turbinas TGM
Indústria e Comércio à assinatura de um acordo de controle de concentração (ACC),
segundo despacho publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
A avaliação técnica do Cade concluiu que a empresa resultante da operação deterá um
elevado poder de portfólio, tornando-se a única fabricante de turbinas a vapor,
redutores turbo e geradores capaz de fornecer turbogerador integrado produzido
totalmente do Brasil. Além disso, o Cade viu “elevado risco” de prática de venda casada
e subsídios cruzados, o que pode prejudicar a concorrência.
“Entende-se que há preocupações concorrenciais relevantes advindas da operação,
todavia, sua reprovação seria desproporcional, já que os riscos à concorrência
identificados não se referem a uma integração vertical clássica, mas a uma questão
de poder de portfólio” disse a Superintendência-Geral do Cade em seu parecer.

Para mitigar as preocupações, as empresas apresentaram um acordo em controle de
concentração (ACC) se comprometendo a evitar a prática de venda casada e de
subsídio cruzado, entre outras.
“A Secretaria-Geral considera que o remédio comportamental formatado no ACC
mitiga as preocupações decorrentes do poder de portfólio verificadas ao longo da
instrução do presente ato de concentração”, disse o órgão do Cade.
O acordo prevê monitoramento por auditoria independente, imposição de multas em
caso de descumprimento dos compromissos e, em caso de reincidência, possibilidade
de reprovação da operação pelo Cade.
Tesla entrega maior bateria de íons de lítio do mundo para Austrália
24/11/2017 – Fonte: Reuters
A Tesla concluiu a construção da maior bateria de íons de lítio do mundo na Austrália,
e está a caminho de cumprir um prazo de 100 dias para o projeto, informou o governo
australiano nesta quinta-feira.
Em julho, a companhia venceu licitação para construir uma bateria de 129 megawatts
para a Austrália Meridional, o Estado mais dependente de energia eólica do país, e o
presidente-executivo da empresa, Elon Musk, prometeu concluir a instalação 100 dias
após a assinatura do contrato ou fazê-lo gratuitamente.
Quando o acordo foi assinado em 29 de setembro, a Tesla já estava na metade do
caminho de instalar a bateria.
Os chamados Tesla Powerpacks agora foram completamente instalados em um parque
eólico da francesa Neoenm e os testes estão programados para começar.
“Enquanto outros estão apenas falando, estamos entregando nosso plano de energia,
tornando a Austrália Meridional mais autossuficiente e fornecendo energia reserva e
mais acessível para nossos cidadãos neste verão”, disse em comunicado o premiê do
Estado, Jay Weatherill.O Estado ainda precisa informar quanto pagará pela bateria,
que faz parte de um plano de 510 milhões de dólares australianos (390 milhões de
dólares) que inclui geradores a diesel para ajudar a manter a eletricidade após uma
série de apagões nos últimos 18 meses.
A operadora do mercado de energia da Austrália alertou que a oferta de energia será
apertada neste verão, particularmente na Austrália Meridional e na vizinha Victoria,
onde uma das maiores usinas de energia de carvão do mercado foi fechada em março.
Thyssenkrupp tem número recorde de pedidos em meio a reestruturação
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
ESSEN, Alemanha - A demanda por elevadores de última geração e componentes de
veículos permitiu que a Thyssenkrupp obtivesse o maior número de pedidos anual em
cinco anos, enquanto a empresa alemã vai deixando gradualmente a produção de aço.
A Thyssenkrupp está passando por uma enorme reestruturação sob o comando do
presidente-executivo, Heinrich Hiesinger, aproximando-se da tecnologia e deixando a
volátl indústria de aço, seu tradicional esteio.
A companhia vendeu a deficitária unidade brasileira Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA) para a Ternium e fechou um acordo para combinar seu negócio
europeu de aço com o da indiana Tata Steel em 2018.

"Os problemas estruturais do setor de aço europeu não desapareceram. Ainda temos
excesso de capacidade significativo no estagnado mercado de aço europeu", disse
Hiesinger nesta quinta-feira.
Enquanto reduz lentamente sua dependência de aço, a Thyssenkrupp está apostando
seu futuro na unidade de elevadores, a mais lucrativa da empresa, assim como na
demanda do setor automotivo, seu maior grupo de clientes, que corresponde a cerca
de um quarto das vendas.
O número de pedidos da ThyssenKrupp subiu 18 por cento, para 44,29 bilhões de
euros no ano financeiro até 30 de setembro, enquanto o lucro ajustado antes de juros
e impostos (Ebit) totalizou 1,91 bilhão de euros, superando o 1,73 bilhão esperado
por analistas consultados pela Reuters.
O excelente desempenho das pastilhas com cobertura de diamante
24/11/2017 – Fonte: CIMM
As classes de pastilhas superduras proporcionam furação superior em
alumínio.
Para superar os desafios de formação e escoamento de cavacos durante a furação de
materiais não ferrosos, a Sandvik Coromant, especialista em ferramentas de corte e
sistema de ferramentas, lançou suas classes de pastilhas com cobertura de diamante
CVD CoroDrill® 880, GCN124 e GCN134. As propriedades superduras da cobertura de
diamante proporcionam vida útil longa da ferramenta e combinam com o inovador
desenho do quebra-cavacos e da geometria garantindo desempenho superior na
furação de materiais como alumínio.
“Usinar furos em alumínio pode ser uma tarefa desafiadora,” explica Patrik Pichler,
gerente global de produtos, Ferramentas intercambiáveis para furação na Sandvik
Coromant. “Ductilidade e maciez fazem com que o material fique em contato constante
e prolongado com as arestas de corte da pastilha. Como consequência, o alumínio
adere à aresta de corte e forma arestas postiças (BUE) dificultando a formação e o
escoamento dos cavacos.”

Imagem: Divulgação
As classes de pastilhas com cobertura de diamante GCN124 e GCN134 foram
desenvolvidas para oferecer custo mais baixo por furo na maioria de materiais ISO-N
porque a vida útil da pastilha é mais longa e/ou a produtividade é maior. O aumento
da produtividade pode ser obtido por meio de dados de corte elevados e menos
máquinas paradas, devido a menos trocas de pastilhas.
Outras vantagens disponíveis aos clientes incluem manuseio mais fácil na produção,
em virtude da confiabilidade e vida útil mais longa das pastilhas, além do acabamento
superficial aprimorado do furo, o que resulta da habilidade de resistir aos efeitos de

abrasão e formação de arestas postiças (BUE). O menor consumo de pastilha também
ajudará a reduzir o nível de estoque e o impacto ambiental.
Dentre os setores que podem se beneficiar estão os fabricantes automotivos que
realizam operações de furação e mandrilamento em peças de alumínio como blocos
de motor, cabeçotes, juntas, carcaças, pinças de freio, braços de controle, caixas de
transmissão, capas e garfos da coluna de direção. Porém, as pastilhas com cobertura
de diamante também oferecem ganhos competitivos a qualquer empresa que produza
peças ISO-N e que realize aplicações de nicho como a usinagem de compósitos, por
exemplo furação de rotores/lâminas GFRP para a indústria de turbinas eólicas.
Destacando o potencial das novas classes: durante a usinagem de um furo cego com
22 mm de diâmetro e profundidade de 84,1 em um cabeçote de alumínio 6061-T6
(90-100 HB), obteve-se um aumentou da vida útil da ferramenta de 700 para 3024
peças com a CoroDrill 880, equipada com as novas pastilhas N124 (periféricas) e N134
(centrais). Um impressionante aumento de 332%. A nova pastilha permitiu aumentar
a velocidade de corte e aumentou a produtividade em 33%. No total, foram
economizadas cerca de 300 horas do tempo de produção, enquanto o custo geral por
furo foi reduzido em 23%.
Um resultado semelhante foi alcançado na usinagem de furos passantes (22,5 mm de
diâmetro) em braços de suspensão frontal automotivos com 20 mm de espessura e
feitos de alumínio AISi1Mg-T6 (150 HB). Aqui, as novas pastilhas com cobertura de
diamante CoroDrill 880 ajudaram a aumentar a vida útil da ferramenta de 3.000 para
30.000 peças. A produtividade também aumentou 10% - resultado do menor tempo
de máquinas paradas para indexação da pastilha. O custo por furo também foi reduzido
em 17%.
GCN124 e GCN134 são classes de pastilhas de primeira escolha para materiais ISON. Elas complementam a pastilha sem cobertura H13A da Sandvik Coromant, que
permanece recomendada em aplicações que envolvem produção curta e/ou cortes
interrompidos difíceis.
A gama CoroDrill 880 standard apresenta brocas com pastilhas intercambiáveis com
diâmetro de 12 a 84 mm (0,472–3,307 pol.) e comprimento de 2, 3, 4 e 5×D. Com a
oferta Tailor Made da Sandvik Coromant, é possível solicitar combinações de diâmetros
e comprimentos intermediários, bem como tipos e tamanhos diferentes de conexão
como HSK, Coromant Capto® ou haste cilíndrica. Uma das opções Tailor Made inclui
a capacidade de desenhar brocas chanfradas e escalonadas para peças específicas.
Gerdau reativa produção de aços especiais em usina no interior de SP
24/11/2017 – Fonte: Reuters
A Gerdau anunciou nesta quinta-feira que vai reativar a partir de março do ano que
vem a produção de aços especiais em usina em Mogi das Cruzes, no interior de São
Paulo, diante do forte crescimento na produção de veículos do país.
A aciaria a ser reativada pela Gerdau tem capacidade para 375 mil toneladas de aços
especiais por ano e estava paralisada desde julho de 2015, ano em que as vendas de
veículos do país caíram quase 23 por cento.
A produção de veículos do Brasil subiu 28,5 por cento de janeiro a outubro deste ano
sobre o mesmo período de 2016, para 2,24 milhões de unidades. O movimento foi
impulsionado por crescimento de 57 por cento nas exportações de veículos montados,
e avanço de 9 por cento nas vendas no mercado interno.
Além da usina em Mogi das Cruzes, a Gerdau possui duas usinas produtoras de aços
especiais, em Charqueadas (RS) e Pindamonhangaba (SP). As três fábricas têm

capacidade instalada anual de 1,4 milhão de toneladas, “com plenas condições para
atender a expansão da demanda da indústria automotiva até 2025”, afirmou a Gerdau
em comunicado à imprensa.
O anúncio segue-se a planos da rival Usiminas de reativar o alto-forno de usina em
Ipatinga (MG) em abril do próximo ano, em meio a sinais de recuperação da economia.
As ações da Gerdau exibiam alta de 1,59 por cento às 17h33, enquanto os papéis da
Usiminas mostravam recuo de 0,75 por cento.
Na véspera, o presidente da Usiminas afirmou que a companhia está negociando com
as montadoras de veículos aumento de 25 por cento nos preços de aço em contratos
válidos para 2018, percentual semelhante ao buscado pela Companhia Siderúrgica
Nacional.
Chevrolet lança versão de entrada do Equinox
24/11/2017 – Fonte: GS Notícias
Mesmo mais simples, o Equinox LT reúne itens de conforto, conectividade e segurança
valorizados pelo consumidor do segmento de SUVs. O motor 2.0 turbo de 262 cv de
potência é comandado pela transmissão automática de nove marchas.
"O Equinox Premier está sendo um grande sucesso comercial, com procura muito
acima da nossa projeção inicial. Para poder elevar a oferta no mercado, decidimos
ampliar o volume de importação do modelo complementando com a versão LT,
também atendendo à solicitação de clientes que buscam um SUV de alto desempenho,
porém com uma configuração mais acessível", explica Hermann Mahnke, diretor de
Marketing da Chevrolet.
A nova versão do Equinox estreia com características exclusivas, como o interior com
revestimento Jet Black, rodas de alumínio aro 18 polegadas com design esportivo,
faróis tipo projetor de xenônio com luz de condução diurna em LED e grade frontal
com moldura cromada e aletas em preto High Gloss.
A tração apenas dianteira acaba melhorando o consumo do veículo: as médias ficam
em 9,1 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada, de acordo com dados do Inmetro. Mais
do que isso, tais números fazem do Equinox LT o utilitário-esportivo com motor a
combustão mais econômico em sua faixa de potência.
A nova configuração não perde inovações de segurança introduzidas pelo Equinox
Premier, como o sistema de pressurização prévia das linhas de freio com auxílio em
longas frenagens, a vetorização de torque, o controle de balanço do reboque e a função
de prevenção de capotamento.
A lista de equipamentos de série inclui multimídia MyLink com tela de oito polegadas
com GPS, serviço OnStar, sistema de atenuação do ruído externo, air bags laterais e
de cortina, banco do motorista com ajuste elétrico, ar-condicionado de duas zonas,
alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro, controle de
estabilidade e tração, espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, freio
de estacionamento elétrico, grade ativa do radiador, entre outros.
Com mercado em alta, Volkswagen volta a produzir em três turnos no ABC
24/11/2017 – Fonte: DGABC
Com o crescimento da venda de veículos em 2017, a fábrica da Volkswagen em São
Bernardo do Campo voltou a produzir em três turnos, ritmo que não se via desde
meados de 2015, quando a operação teve de ser reduzida em razão da crise

econômica. Nesse período, a produção se limitou a dois turnos e a quatro dias da
semana. Em agosto, houve um retorno aos cinco dias da semana.
A volta da fábrica a uma operação em três turnos representa mais um passo
empresa no plano de atingir, até 2020, na soma de todas as suas três fábricas
veículos no País, uma produção de 800 mil automóveis por ano, mais que o dobro
volume alcançado no ano passado, de 324,6 mil de unidades, mas ainda abaixo
recorde de 2010, de 1 milhão de unidades.
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O avanço em São Bernardo do Campo é impulsionado pela produção do novo Polo,
que começou a ser vendido em novembro, e pelo início de fabricação do Virtus, sedã
lançado neste mês que chegará às concessionárias em janeiro de 2018. “Com o Polo
e o Virtus, estamos iniciando a maior ofensiva de produtos da Volkswagen do Brasil
de todos os tempos”, disse o presidente da montadora no Brasil, Pablo Di Si. Os novos
modelos receberam investimento de R$ 2,6 bilhões, como parte de um plano da
empresa para investir R$ 7 bilhões no País até 2020.
Apesar dos investimentos e do aumento na produção, a empresa ainda não projeta
contratações. “A indústria tem 44% de ociosidade, então temos muito para recuperar
antes de começar a pensar em contratação. Temos algumas áreas específicas que
precisam de novos quadros, outras não. Por enquanto nós vamos administrando de
acordo com a demanda do mercado”, afirmou Di Si na semana passada.
A Volkswagen foi a montadora que mais perdeu espaço no Brasil durante a queda do
setor de veículos nos últimos quatro anos, saindo do segundo lugar nas vendas em
2013, quando tinha 18% de participação de mercado, para o terceiro lugar em 2016,
com 11%. Enquanto as vendas do setor como um todo tiveram queda de 46% nesse
período, as da Volkswagen recuaram 70%. Isso ocorreu porque a marca alemã é uma
das que estão mais expostas ao consumidor de menor renda, que foi o mais afetado
pela crise econômica.
Agora, com a retomada do mercado de veículos em 2017, que cresce a um ritmo de
9% no acumulado de janeiro a outubro, a Volkswagen tem se beneficiado. As vendas
da marca no Brasil acumulam alta de 16% no período, elevando a participação de
mercado para 12%, mas ainda em terceiro lugar. A meta da montadora é chegar à
liderança até 2020, com 16% ou 17% do total das vendas.
As exportações também têm ajudado a Volkswagen a elevar sua produção. Maior
exportadora entre as montadoras instaladas no Brasil, a empresa vendeu 132,9 mil
veículos para o exterior no acumulado de janeiro a outubro deste ano, crescimento de
69% em relação a igual período do ano passado. A Argentina é o principal destino das
vendas.

