27 DE NOVEMBRO DE 2017
Segunda-feira


3º SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA TRABALHISTA-“SOCIEDADE EM TRANSFORMAÇÃO
- A MODERNIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS”



BANCO DO BRASIL VAI LANÇAR CONTA VOLTADA A MICROEMPREENDEDOR



SESI LANÇA PLATAFORMA COM SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
PARA A INDÚSTRIA



PEQUENOS NEGÓCIOS VIRAM OS PRINCIPAIS EMPREGADORES DO PAÍS



CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO DO BRASIL TEM 6ª ALTA SEGUIDA EM NOVEMBRO COM
MELHORA DE CONTRATOS, DIZ

FGV



COBRANÇA DE ROYALTIES TEM NOVA REGRA



MUDANÇAS NA MINERAÇÃO CORREM RISCO



APÓS REFORMA TRABALHISTA, SINDICATOS ENCOLHEM E DEMITEM PARA
SOBREVIVER



PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS VAI PRIORIZAR COMPETÊNCIA E NÃO MAIS O TEMPO
DE SERVIÇO



DESIGUALDADE SALARIAL DE GÊNERO NÃO CAI EM PAÍSES RICOS E ACENDE ALERTA



DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES É MAIOR EM SÃO PAULO



MUDANÇAS NO TRABALHO: PATRÃO NÃO PODE IMPOR ALMOÇO DE 30 MINUTOS



CONTRA REFORMA, CENTRAIS VÃO FAZER GREVE NO DIA 5



UGT VAI TROCAR PRÉDIO ALUGADO POR APENAS UM ANDAR



CORREIOS ABREM NOVO PDV PARA CORTAR MAIS DE 5 MIL VAGAS



SERVIÇOS SEGURAM A LANTERNA DA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA



REFORMAR PREVIDÊNCIA É FUNDAMENTAL, DIZ FHC



‘NOVA PREVIDÊNCIA’ AFETARIA 35% DOS TRABALHADORES



ARTIGO: SÓ UM MILAGRE PARECE CAPAZ DE GARANTIR REFORMA DA PREVIDÊNCIA



MINISTÉRIO PREVÊ RECESSÃO SE REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO PASSAR



REFORMA DA PREVIDÊNCIA PUXA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR



PORTABILIDADE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA REQUER ATENÇÃO



CARTEIRA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PODERÁ FICAR MAIS ARRISCADA



PESQUISA DE TAXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ELEVA RENDA NO LONGO PRAZO



BRASILEIRO PODE PERDER R$ 3.700 COM ALTA DO RISCO



MERCADO FINANCEIRO REDUZ PROJEÇÃO DA INFLAÇÃO PARA 3,06% ESTE ANO



BANALIDADE DE RECALLS DE CARROS POR RISCO DE INCÊNDIO ASSUSTA



COM NOVA FAZER 250, YAMAHA TROCA CONFORTO POR ESPORTIVIDADE



FORD FIESTA 2018 TEM NOVA DIANTEIRA, MAS MANTÉM OS MOTORES



JIPINHO TOYOTA C-HR CHEGA AO BRASIL EM 2018 EM VERSÃO HÍBRIDA



ANFAVEA CONFIA NA APROVAÇÃO DO ROTA 2030



SCANIA MOSTRA ÔNIBUS BIARTICULADO PARA CURITIBA



ZF COMPLETA 500 MIL EIXOS PRODUZIDOS NO BRASIL

CÂMBIO
EM 27/11/2017
Compra

Venda

Dólar

3,221

3,221

Euro

3,839

3,841

Fonte: BACEN

3º Seminário de Governança Trabalhista-“Sociedade em Transformação - A
Modernização das Leis Trabalhistas”
27/11/2017 – 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.
Banco do Brasil vai lançar conta voltada a microempreendedor
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR

Marcelo Labuto, vice-presidente de negócios de varejo do BB
De olho nos 5,8 milhões de microempreendedores individuais do país que estão fora
de sua base de clientes, o Banco do Brasil está testando uma conta digital para o
público MEI com tarifas a partir de R$ 17.
O projeto está sendo experimentado junto a 100 clientes do banco em São Paulo e na
Paraíba. A ideia é usar o teste para fazer ajustes tecnológicos e disponibilizar aos
demais empreendedores no dia 15 de dezembro.
A conta digital vai ser bem parecida com a Conta Fácil, que o banco oferece para
pessoas físicas. O cliente poderá fazer depósitos, saques, consultar extratos e fazer
transferências. Ele terá ainda direito a cartão de crédito e de débito. A movimentação
financeira está limitada a R$ 10 mil por mês, por normas do Banco Central.
"A gente veio de um processo bem-sucedido que foi a implementação da Conta Fácil
na pessoa física. Em 12 meses atingimos 1,4 milhão de novos clientes", diz Marcelo
Labuto, vice-presidente de negócios de varejo do BB.
"Isso nos motivou a avaliar uma forma diferente do processo para pessoa jurídica,
notadamente o MEI, segmento de clientes que, em períodos de crise financeira, tende
a crescer", destaca.
A expectativa do banco é atrair os microempreendedores individuais que não
pertencem à base de 1,2 milhão de clientes que o Banco do Brasil tem no segmento.

"Queremos atender o público que procurava o banco e, por causa do processo mais
pesado na agência, não conseguia resposta em pouco tempo", afirma Edmar
Casalatina, diretor de micro e pequenas empresas.
A conta digital deve ser liberada em 72 horas.
"A gente quer atingir 30% dos 5,8 milhões de microempreendedores que estão no
mercado nos próximos 12 meses", ressalta Casalatina.
MIGRAÇÃO
Como a opção digital não prevê operações de crédito para esses clientes, o banco vê
espaço para que, conforme a evolução do negócio e a necessidade de investimento, o
microempreendedor acabe migrando para contas mais sofisticadas, que incluam
empréstimos.
Para abrir a conta, o cliente terá que enviar, de forma digital, o CNPJ da empresa e a
declaração de microempreendedor individual.
"Temos preocupação com a segurança e com o processo de validação de documentos
por fontes externas", diz Casalatina.
Segundo ele,o banco tem como verificar a validade do CNPJ com a Receita Federal e
com outros órgãos.
"Vamos fazer ainda monitoramento por geolocalização, para saber por onde o cliente
está fazendo a operação. Se a empresa aparece como estando no Paraná e a
localização mostra que ele está em São Paulo, vamos analisar com um cuidado maior",
diz.
SESI lança plataforma com soluções em saúde e segurança no trabalho para
a indústria
27/11/2017 – Fonte: CNI
Ferramenta será apresentada na terça (28), em São Paulo, no evento
Inovação em Saúde e Segurança na Indústria. Encontro terá palestras de
Drauzio Varella e do médico do trabalho finlandês Kari-Pekka Martimo
"Cada projeto será desenvolvido de maneira customizada a partir das demandas da
indústria" - Marcos Tadeu

O Serviço Social da Indústria (SESI) criou um ambiente virtual com soluções
inovadoras em Saúde e Segurança na Indústria. A Plataforma Nacional de Soluções
SESI reúne em um portal único serviços, produtos e processos inovadores
desenvolvidos pelos oito Centros de Inovação do SESI.
A ferramenta inédita no mercado de saúde e segurança será lançada na próxima terçafeira (28), em São Paulo, durante o evento Inovação em Saúde e Segurança na
Indústria, promovido pelo SESI.

De acordo com o diretor de Operações do SESI, Marcos Tadeu de Siqueira, a
plataforma facilitará o contato e a integração do SESI com as indústrias, por meio de
soluções customizadas, e também ampliará as parcerias da instituição com
pesquisadores e centros de referência. Ele alerta que a ferramenta possibilitará a
captação de desafios na área de saúde e segurança para as indústrias. “Cada projeto
será desenvolvido de maneira customizada a partir das demandas da indústria e terão
resultados exclusivos e aplicáveis à realidade da empresa”, detalha o diretor.
O SESI disponibiliza para as indústrias e parceiros um denso ecossistema de inovação
que proporciona o acesso a soluções inovadoras em saúde e segurança. A
plataforma oferecerá alternativas que contribuem para as empresas evitarem às
principais causas de afastamento dos trabalhadores da indústria.
Há soluções em ergonomia, fatores psicossociais, longevidade, tecnologias para saúde,
sistemas de gestão, higiene ocupacional, prevenção da incapacidade e fatores
econômicos relacionados à saúde e segurança.
EVENTO – O evento Inovação em Saúde e Segurança na Indústria, marcado para
terça no WTC Events, terá palestras do oncologista Drauzio Varella e do médico do
trabalho e diretor do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, Kari-Pekka Martimo.
Ambos participarão também de uma mesa redonda ao lado do gerente-executivo de
Saúde e Segurança na Indústria do SESI, Emmanuel Lacerda, e do presidente da
Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho (IAWHP),
Alberto Ogata.
No evento, também será lançado o 6º volume do livro Temas Avançados em Qualidade
de Vida, que trata de inovações para saúde, qualidade de vida e segurança nas
empresas brasileiras. A obra, organizada por Alberto José Niituma Ogata, reúne em
nove capítulos temáticas desenvolvidas pelos Centros de Inovação SESI.
Participarão do evento gestores de recursos humanos, de produção, de saúde e
segurança, além de CEOs de empresas e representantes de federações e sindicatos
industriais. O público terá acesso também a um estande onde será possível conferir
as soluções desenvolvidas pelos oito Centros de Inovação do SESI.
Pequenos negócios viram os principais empregadores do país
27/11/2017 – Fonte: PEGN
Os pequenos negócios viraram os principais empregadores do país. Os
recentes divulgados pelo IBGE mostram que as empresas que têm de
funcionários contam com pouco mais da metade dos trabalhadores do
mostra que investir no setor do mercado pode ser uma das saídas para a

dados mais
um a cinco
Brasil. Isso
economia.

Empresários como a Cristiane Fagundes já estão nesse caminho. Ela foi para São Paulo
há cinco anos, trabalhou informalmente até este ano, vendendo artesanato, que
aprendeu a fazer na Bahia, onde nasceu. Em julho deste ano, Cristiane virou MEI,
microempreendedora individual. Investiu R$ 9 mil e montou uma loja de decoração.
Gente como a Cristiane está movimentando o país. Em outubro, o faturamento dela
foi de R$ 6 mil – 50% maior que o do mês anterior. São os pequenos que reagem
primeiro à crise, avalia o professor de economia da Saint Paul, Carlos Honorato.
“Está na pequena empresa porque a pequena empresa é o primeiro local em que você
precisa trazer pessoas para o trabalho. A pequena empresa surge, às vezes sem
tecnologia, sem condições de investimento e ela precisa de mão de obra, precisa de
alguém que ajude a fazer o negócio crescer.”

A saída também passa por educação. Na crise, os funcionários com pouca qualificação
são os que perdem o trabalho primeiro, e os últimos a recuperá-lo e a pequena
empresa tem papel fundamental para reverter esse processo. É o que a Cristiane está
fazendo agora com a vendedora Thais Alves da Silva: dando treinamento.
"O próprio ambiente de mercado, de negócios, empurra a pressão para se qualificar",
completa Honorato.
A Cristiane e a Thais enxergam base para essa parceria continuar. “Eu quero
futuramente fazer curso. Ela me deu uma chance de evoluir com ela, entao é isso que
eu quero, crescer com ela", fala Thais.
"Você tem que mostrar que quer trabalhar. Foi o que falei apra ela. Eu estou querendo
crescer, se eu crescer vou conseguir ter você. Para isso pretendo estar contratando
mais outra para me ajudar também e pensar em crescer. Tenho certeza que o melhor
virá", avisa Cristiane.
Um empresário de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, pegou R$ 20 mil da
rescisão do antigo emprego e montou uma loja de reparos de smartphones. A empresa
está indo tão bem que ele teve que contratar.
O desempenho dos funcionários foi essencial para isso. A estratégia é conquistar
mercado pela qualidade e agilidade do serviço. Na loja, o conserto demora, em média,
17 minutos. Mas contratar não é fácil, afirmam os empresários.
É o paradoxo brasileiro: falta mão de obra, mesmo com o alto desemprego. No terceiro
trimestre, o índice caiu um pouco, mas ainda estava em 12,4%, o equivalente a 13
milhões de pessoas. “A dificuldade é achar mão de obra qualificada. Então a gente
acabou optando contratar pessoas sem a qualificação e nos mesmos qualificarmos
elas”, conta o empresário André Reis.
Outra barreira é a burocracia. “Cada órgão quer levar uma fatia do empregado e do
empregador. Isso acaba burocratizando e tornando caro as contratações. Um
funcionário, um colaborador, chega a custar quase 50% a mais do que ele mesmo
ganha”, explica o empresário Fábio Reis.
Apesar das dificuldades, os empresários faturaram R$ 1 milhão no ano passado e
planejam abrir outra loja.
“É na pequena empresa que vai haver esse crescimento. Mas é fundamental que o
governo, estado crie condições para que as pequenas empresas surjam, hoje montar
uma empresa é um negócio desesperador, é muito difícil, e se a gente tiver um
pouquinho de facilidade nesse processo de formalização, vai crescer e vai crescer mais
do que a média do PIB do Brasil, afirma o professor de economia da Saint Paul, Carlos
Honorato.
Confiança da construção do Brasil tem 6ª alta seguida em novembro com
melhora de contratos, diz FGV
27/11/2017 – Fonte: Reuters
A confiança da construção do Brasil apresentou avanço em novembro pelo sexto mês
seguido diante da melhora da percepção sobre a certeira de contratos, apontou a
Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.
Os dados divulgados pela FGV mostraram que o Índice de Confiança da Construção
(ICST) do país subiu 1,1 ponto neste mês e foi a 79,1 pontos.

“Em novembro, vale destacar que a percepção das empresas em relação à carteira de
contratos teve forte avanço. Também houve aumento nas assinalações de
contratações de mão de obra nos próximos meses...atingindo o maior patamar desde
dezembro de 2014”, apontou a coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE,
Ana Maria Castelo, em nota.
A melhora da confiança em novembro foi baseada exclusivamente na percepção sobre
a situação corrente das empresas.
O Índice da Situação Atual (ISA-CST) teve alta de 3 pontos, a 69,2 pontos, influenciado
principalmente pelo indicador que mede a situação atual da carteira de contratos.
“Estes resultados representam uma sinalização importante de melhora da atividade da
construção nos últimos meses do ano, o que, por sua vez, traz perspectivas mais
positivas para o setor em 2018”, completou Ana Maria Castelo.
Por outro lado o Índice de Expectativas (IE-CST) recuou 0,8 ponto, para 89,4 pontos,
pressionado pelo indicador que mede a demanda para os três meses seguintes.
A FGV informou ainda, em nota separada, que o Índice Nacional de Custos da
Construção (INCC-M) teve alta de 0,28 por cento em novembro, acelerando ante 0,19
por cento em outubro.
Cobrança de royalties tem nova regra
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Do pacote de medidas provisórias do governo para o setor de mineração, até agora, o
Congresso aprovou apenas uma: a que altera a forma de cobrança dos royalties. A
cobrança passará a incidir sobre o faturamento bruto das empresas, e não mais sobre
o líquido. Além disso, a alíquota do minério de ferro passa de 2% para 3,5%, o que
vai elevar a arrecadação da União, Estados e municípios.
Especialistas na área aguardam com expectativa a aprovação das MPs. Sócio da área
de mineração do escritório Veirano Advogados, Pedro Garcia afirma que o novo código
vai revitalizar o setor de mineração.
Depois de quatro anos, três projetos de mineração no País voltaram a movimentar as
bolsas de Nova York e Toronto, com o lançamento de oferta pública inicial de ações
(IPOs). “Isso mostra que há interesse no País. É um bom momento para a mineração
internacional e o Brasil precisa surfar essa onda”, disse.
Na avaliação de Pedro Henrique Jardim, sócio da área de infraestrutura do escritório
de advocacia Machado Meyer, a aprovação do novo código é necessária para dar
clareza ao investidor estrangeiro sobre o retorno dos projetos no País.
“A incerteza em relação à legislação do setor gerou estresse e suspendeu muitos
projetos nos últimos anos. A aprovação de uma lei acaba com essa insegurança”,
disse.
Mudanças na mineração correm risco
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A mudança nas leis de mineração, em tramitação no Congresso, tem potencial de
elevar a participação do setor na economia brasileira de 4% para 6% do Produto
Interno Bruto (PIB) em dez anos, segundo projeções do secretário de Mineração do
Ministério de Minas e Energia (MME), Vicente Lôbo. O setor, que hoje representa cerca
de 20% da balança comercial, deve atingir o patamar de 25%, prevê o secretário.

A estimativa do governo é que o segmento pode ampliar sua contribuição para o PIB
dos atuais US$ 120 bilhões para US$ 180 bilhões em uma década. A conta considera
os setores de mineração, metalurgia e não metálicos, desde a extração do minério até
o beneficiamento dos produtos.
“O novo código de mineração é fundamental para consolidar uma série de mudanças
sobre a regulação do setor. É um tema muito técnico e árido, mas crucial para a
retomada dos investimentos em mineração no País”, disse o secretário.
A medida provisória que altera o Código de Mineração, porém, perde a validade nesta
terça-feira, 28, e a expectativa do governo é aprová-la em tempo recorde: pela
manhã, na Câmara, e à tarde, no Senado. “O pior dos mundos é ver essa MP caducar”,
diz Lôbo. Uma outra MP, que cria a Agência Nacional de Mineração, já foi aprovada na
Câmara, mas precisa passar, também até amanhã, pelo crivo do Senado.
O novo Código de Mineração é mais rígido com as empresas do setor, avalia o
secretário. Um dos maiores exemplos é a ampliação das multas, que poderão chegar
a R$ 30 milhões.
As empresas serão obrigadas a executar planos de fechamento de minas, recuperar
áreas degradadas e a contratar seguro quando utilizarem barragens de rejeitos. As
novas regras não serão aplicadas apenas para os novos investimentos, mas também
para as minas que já estão em atividade.
Para Lôbo, a aprovação da MP é crucial para a retomada da segurança jurídica e
regulatória do setor. Desde 2013, quando o governo da ex-presidente Dilma Rousseff
enviou um projeto de lei sobre o setor, os investimentos em mineração estão
estagnados. “A nova lei vai será um estímulo para a atração de novos investimentos
para o País”, disse.
Após reforma trabalhista, sindicatos encolhem e demitem para sobreviver
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O fim da contribuição sindical obrigatória, extinta com a reforma trabalhista, forçou
centrais e sindicatos a se adaptarem aos novos tempos de vacas mais magras. Eles
têm demitido, vendido ativos e organizado planos de demissão voluntária (PDV) para
se adequar a uma perda estimada em um terço da receita. Até 2018, 100 mil
trabalhadores diretos e indiretos devem ser afetados, estima o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A estrutura sindical reúne cerca de 300 mil trabalhadores em todo o País, segundo o
Dieese. Desse total, 115 mil são funcionários diretos e o restante presta serviços às
entidades. Os cortes devem ser diluídos no próximo mês e ao longo do ano que vem.
Mas eles já começaram.
O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que tinha 600 empregados, organizou há
dois meses um PDV, que teve adesão de 67 deles. Mas isso não evitou outras 35
demissões.
“Se a perda é estimada em um terço da receita, cerca de 100 mil trabalhadores podem
ser afetados até o fim de 2018. O sindicato vai ser obrigado a demitir e a transformar
funcionários diretos em prestadores”, avalia Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do
Dieese.
A própria instituição, mantida com recursos sindicais, espera um orçamento menor
para 2018. Neste ano, é de R$ 45 milhões. Em 2018, no cenário mais otimista, será
de R$ 30 milhões. O Dieese, que compila estatísticas de emprego e custo de vida,
estuda que pesquisas conseguirá manter a partir de 2018.

Associados
Além da perda da contribuição sindical, as entidades já tinham de trabalhar com uma
realidade mais dura. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo
(Sintracon-SP), por exemplo, viu seu número de associados desabar com a perda de
postos da construção na crise. A entidade tinha 230 funcionários no início do ano.
Agora, são 158.
Uma das estratégias das entidades é “voltar para a rua”, para aumentar a receita com
novas filiações, inclusive transferindo parte dos funcionários da sede para as equipes
que vão até os locais de trabalho e têm contato direto com os trabalhadores. “O
impacto é grande, mas a contribuição obrigatória tinha de acabar mesmo. Não era
uma coisa justa e só servia para alimentar alguns sindicatos que faziam muito pouco.
A contribuição precisa ser discutida”, diz Antonio de Sousa Ramalho, presidente do
Sintracon-SP.
As principais centrais apoiam um projeto de lei que regulariza a contribuição negocial
em substituição ao imposto sindical. Elas também sentem o fim do recurso obrigatório.
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) organiza um PDV e a União Geral dos
Trabalhadores (UGT) demitiu funcionários e vai para uma sede menor.
Plano de cargos e salários vai priorizar competência e não mais o tempo de
serviço
27/11/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 24-11-2017)
Com a Reforma Trabalhista, as regras de promoção não precisam mais passar
pela Justiça e nem pelos sindicatos. Empresa pode decidir sozinha os critérios
para mudança de cargo e função

Com a nova lei trabalhista, meritocracia passa a ser a palavra de ordem no mundo
corporativo quando o assunto é mudança de cargo ou função. Bigstock
Crescer na carreira agora vai depender exclusivamente de competência e não mais da
fidelidade do funcionário à empresa. Isso porque a Reforma Trabalhista, que entrou
em vigor no dia 11 de novembro, muda a forma de elaboração do plano de cargos e
salários, permitindo que o empregador atrele as promoções de carreira apenas ao
merecimento e não mais ao critério de tempo de serviço, como era na lei anterior.
Portanto, meritocracia passa a ser a palavra de ordem no mundo corporativo quando
o assunto é mudança de cargo ou função.
Com a flexibilização das negociações trabalhistas trazidas pela nova lei, as empresas
não precisam mais homologar na Justiça seu plano de cargos e salários, nem da análise
e aprovação dos sindicatos. Elas podem negociá-lo direto com o colaborador ou decidir
apenas internamente.
“Antes os instrumentos legais permitiam que aquele que não se preocupava em ser
mais produtivo, mais eficiente para a empresa, evoluísse na carreira apenas pelo
tempo em que ficava em um mesmo lugar. Hoje a lei desobriga a isso. As empresas
vão optar em promover quem agregar valor a ela”, diz o professor da Escola de
Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Marciano Cunha.

A carreira passa, então, a estar mais concentrada na mão do profissional, já que vai
depender exclusivamente dele desenvolver competências e habilidades para provar
que é relevante para o mercado de trabalho, e que pode assumir novas
responsabilidades dentro da empresa.
Outra mudança decorrente da redução da burocracia é a possibilidade de a empresa
mudar os planos de carreira quando quiser. Mas isso não significa que essa prática vá
se tornar regra, porque além da instabilidade para os funcionários – que pode
afugentar talentos –, as mudanças só valem para os colaboradores que entram a partir
da data da alteração.
Para quem ingressou antes, o que conta é o plano de cargos e salários que estava em
vigor na época da assinatura do contrato de trabalho, de acordo com a súmula 51 do
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Porém, se o novo plano for mais benéfico, o
funcionário pode aderir a ele se quiser.
Fim da equiparação
As empresas também não são obrigadas a terem um plano de cargos e salários, mas
se tiverem um, principalmente se ele for bem detalhado, fecha-se a possibilidade de
o empregado acionar a Justiça para pedir equiparação salarial. Com um quadro de
cargos e funções que descreva detalhadamente cada um, a única coisa que o
funcionário pode pedir é enquadramento em determinada função que encaixe suas
atribuições com as que estão descritas no plano.
Segundo o advogado trabalhista e professor de Direito José Affonso Dallegrave Neto,
a partir de agora só é possível ingressar com um pedido de equiparação salarial na
Justiça se a empresa não tiver um plano de cargos e salários, ou quando nele não
constar claramente as atribuições exatas de cada função.
Alguns pontos são fundamentais na hora de montar um bom plano de carreira – tanto
sob a perspectiva do funcionário quanto da empresa –, e com a reforma precisam ser
levados em conta para garantir clareza e coerência para todos, e também a retenção
do bom colaborador.
Veja as dicas do Diretor de Negócios e Consultor da Perfix Consultoria organizacional,
Ivan Jacomassi Junior:
Para o funcionário
Perspectivas: o plano tem que trazer perspectiva de crescimento na carreira. O ideal
é que a empresa proponha aumento salarial a cada 3 anos, no máximo 5. Mais do que
isso o avanço profissional se torna muito lento. Com menos tempo, há o risco do
crescimento rápido e faixa salarial muito alta, fazendo com que o empregado se torne
o primeiro alvo na hora do corte de custo.
Experiência: o tempo de permanecer em uma mesma função, antes de mudar de
nível ou de mudar de cargo, deve ser suficiente para ganhar experiência, capacidade
e competência. Não adianta assumir nova função se o exercício da anterior ainda não
permitiu ganho de conhecimento. Isso vai ser útil também na hora de se recolocar no
mercado.
Benefício: se for o caso da empresa elaborar um novo plano, só vale aderir a ele se
houver aumento de benefícios, seja nos valores ou na quantidade. Caso contrário, o
ideal é permanecer com o mesmo.
Escolaridade: é muito improvável que um plano de cargos e salários promova
mudança de cargo sem que haja aumento de escolaridade. Portanto, precisa ficar
atento às exigências que um novo plano possa propor e fazer um balanço pessoal do
quanto se está disposto a investir mais em formação.

Para a empresa
Faixa salarial: precisa ser consistente e viável. Não adianta fazer uma margem muito
grande que agrade o empregado momentaneamente mas que, no futuro, por ser
inviável, possa gerar cortes no quadro de funcionários.
Atribuições de função: cada função precisa estar descrita com a maior quantidade
de detalhes possíveis, abrangendo todas as atribuições e capacidade que se espera
para aquela faixa, que justifique a diferença salarial. Caso contrário, pode abrir brecha
para um pedido de equiparação salarial na Justiça.
Meritocracia: um bom plano precisa levar em conta essencialmente o desempenho
das pessoas. Quem se destaca, mostra mais produtividade, precisa ser recompensado.
Isso gera motivação no funcionário e aumenta o lucro da empresa.
Retenção de talentos: é necessário desenvolver um plano que se preocupe em reter
os talentos dentro da empresa. Para isso precisa também flexibilizar as condições de
trabalho, permitindo, por exemplo, o home office, e engajar os funcionários nos
processos de inovação.
Recompensa: o plano precisa recompensar o bom desempenho não apenas com
promoção, mas com premiações por boas ideias, bonificações e participação nos
lucros.
Desigualdade salarial de gênero não cai em países ricos e acende alerta
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Mulheres trabalham em fábrica sul coreana. País lidera desigualdade salarial entre
homens e mulheres
A diferença de salário vivida pelas brasileiras, que em 2016 ganhavam 84% do salário
de um homem, não é muito diferente da que acontece com as profissionais no exterior.
Levantamento da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico, grupo que reúne algumas das economias mais ricas do mundo) mostra
que as mulheres que tinham emprego de tempo integral ganhavam 85% do valor
recebido por homens.
O dado fez a organização soltar um sinal de alerta no mês passado. Isso porque,
apesar de nos últimos cinco anos alguns países terem implementados políticas para
reduzir a desigualdade, ela pouco mexeu de 2012 para cá.
A maior diferença está na Coreia do Sul, a nona maior economia mundial e dona do
26º maior PIB per capita. Lá, as mulheres ganham 37% menos do que os homens. A
menor está na Bélgica, 3,3%.
Nos EUA, a principal economia do mundo, as mulheres ganhavam 18% menos do que
os homens no ano passado, nada muito diferente do cenário observado em 2012,
quando a diferença era de 19%.
A explicação da OCDE é que, ainda que as profissionais dediquem mais anos aos
estudos (48% têm ensino superior, ante 36% deles), a educação delas geralmente

não está voltada para o grupo ciência, matemática, tecnologia e engenharia, que
costuma levar a melhores salários.
De cada 5 pessoas que ingressam em cursos universitários de engenharia e
informática, só 1 é mulher.
Além disso, é mais comum que elas trabalhem em meio período, o que diminui, na
média, os seus ganhos em comparação com os homens.
CARGO DE CHEFIA
Levantamentos internacionais mostram que homens e mulheres trabalhando na
mesma empresa e com cargos similares têm uma diferença irrisória de salário. O
problema é que elas geralmente vão para cargos com salários menores e com chances
reduzidas de promoção.
Menos de um terço dos postos de gerência nos países da OCDE é ocupado por
mulheres. Mesmo quando a comparação só leva em conta cargos assim no
funcionalismo
federal,
o
número
não
é
muito
diferente:
33%,
Até quando buscam trabalhos por conta própria (como ambulante ou vendedor de
Uber, para trazer profissões bem presentes para o brasileiro), elas estão em
desvantagem. Na maioria das grandes economias, ganham 20% menos do que os
homens.
De acordo com a OCDE, reduzir pela metade a diferença de ganhos entre homens e
mulheres elevaria em 2,5 pontos percentuais o PIB global até 2025.
Diferença salarial entre homens e mulheres é maior em São Paulo
27/11/2017 – Fonte: folha de S. Paulo

Letícia Garcia, engenheira da Anatel, diz que sempre foi minoria em setor privado
São Paulo é o Estado que apresentou a maior diferença no levantamento que compara
os ganhos entre gêneros: as mulheres receberam, em média, salário equivalente a
pouco mais de 80% da remuneração masculina.
Próximo a esse patamar também estão Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo.
Na avaliação do coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário
Magalhães, uma razão para a disparidade estaria no perfil do mercado de trabalho e
em como é ocupado.
Segundo ele, mulheres estão mais presentes nos setores de comércio e serviço;
homens, na construção civil e na indústria de transformação.
"São Paulo tem a economia mais dinâmica e moderna do país. Nesse caso, tem peso
grande da indústria de transformação, que, em geral, tem salário maior que o
comércio", afirma Magalhães.
Estados do Nordeste e do Norte estão no extremo oposto: têm as menores diferenças.
Destacam-se Pará, onde as mulheres ganham o equivalente a 98,2% do salário dos
homens, e Alagoas, onde a relação é de 96,9%.

Nesse caso, a equidade é explicada pelo fato de o levantamento considerar o emprego
formal, que nessas regiões tem importante participação do setor público, em que
cargos e salários são definidos em concurso.
SUPERAÇÃO
No setor privado do Nordeste, o mercado pode ser duro com as mulheres, diz Maria
do Amparo Xavier Santos, 62, que atua nas obras do metrô de Salvador, na Bahia.
Ela começou a trabalhar na construção civil na adolescência, aos 14 anos. Foi servente,
carpinteira, eletricista, armadora. Aos 34, tornou-se a primeira mulher mestre de
obras na Bahia, chegando a comandar equipes com mais de 200 operários.
"Foi muito difícil. Quando procurava trabalho, diziam que vaga para mulher era só para
lavar o banheiro da obra", afirma.
Para crescer na profissão, concluiu os estudos e faz cursos técnicos. Mesmo assim, diz
que ganhava menos que os colegas homens e chegou a ser discriminada por um dos
chefes. Buscou reparação na Justiça e venceu o processo por assédio moral.
Nos últimos anos, dedica-se a inserir mulheres na área da construção. Foram mais de
1.500. Mas não viu nenhuma outra ascender ao mesmo cargo. "Fui a primeira e sou a
única", diz ela.
Mudanças no trabalho: patrão não pode impor almoço de 30 minutos
27/11/2017 – Fonte: R7
Qualquer alteração precisa ser negociada entre patrões e sindicatos

Reforma permite fracionar o intervalo de almoço Reprodução/Youtube
A reforma nas regras trabalhistas, que entrou em vigor no dia 11 de novembro,
permite a redução do tempo de almoço de uma hora para 30 minutos.
Essa alteração, porém, não pode ser uma imposição da empresa nem pode ser
implementada por iniciativa do trabalhador. A mudança depende de negociação entre
sindicato e patrão.
Segundo o advogado Fabio Rapp, especialista em direito trabalhista e professor do
CPJur (Centro Preparatório Jurídico), a decisão de mexer no horário de almoço deve
ser negociada.
— A lei fala em acordo, logo só vale quando ambos quiserem. A mudança também
pode ser feita por convenção coletiva do sindicato ou por negociação coletiva, feita por
dois ou mais sindicatos, mas nunca exclusivamente por decisão da unilateral da
empresa.
O empregado que aceitar a alteração no intervalo de almoço de uma hora para 30
minutos poderá sair meia hora mais cedo do trabalho.

Ainda segundo a reforma, a mudança no tempo de almoço só pode ser feita quando a
jornada diária for superior a seis horas. Antes da reforma, o intervalo mínimo era de
uma hora.
A nova lei também estabelece a possibilidade de negociação direta, sem interferência
do sindicato, para um intervalo de almoço inferior a uma hora. Só que isso só pode
ser feito por trabalhadores com nível superior e altos salários. Pela regra, os
vencimentos devem ser de, no mínimo, duas vezes o teto dos benefícios da Previdência
Social (que corresponde atualmente a R$ 11.062,62).
Ações na Justiça
Os processos que discutem exclusivamente o intervalo do almoço estão entre os 20
assuntos mais comuns da Justiça trabalhista. Segundo o balanço do TST (Tribunal
Superior do Trabalho), entre janeiro e setembro de 2017, foram 242.228 ações em
todo o sistema judiciário trabalhista: 18º tema mais recorrente.
Nas Varas de Trabalho (primeira instância), foram 157.369 ações sobre o horário de
almoço (21º tema mais recorrente). Nos TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho), que
corresponde à segunda instância, foram 70.718 ações (10º lugar no ranking).
Enquanto que no TST (Tribunal Superior do Trabalho), última instância, foram 14.141
processos (3º tema mais comum).
Contra reforma, centrais vão fazer greve no dia 5
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Contrárias à reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer, as
centrais sindicais definiram ontem, em reunião na sede da Força Sindical em São
Paulo, uma paralisação geral dos trabalhadores em nível nacional. O protesto será
realizado em 5 de dezembro, uma terça-feira, e foi articulado pelas principais
entidades representantes dos trabalhadores no País, como a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), entre
outras.
A definição da data ocorreu a partir de cálculos dos sindicalistas sobre o avanço da
reforma na pauta de votação do Congresso. As entidades avaliam que a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que propõe alterações nas regras
previdenciárias, deve ir ao plenário da Câmara no dia seguinte à greve, 6 de dezembro.
“[A data] É a ideia que está sendo ventilada.
Queremos mostrar no dia cinco nosso repúdio à reforma”, afirmou o secretário-geral
da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna. “Estamos sentindo que a reforma
é mais uma prestação de contas ao mercado financeiro”, disse.
Para a CUT, o novo texto da reforma apresentado pelo governo é “”inda mais perverso
que o anterior”, já que, diferentemente do que diz a propaganda oficial, as alterações
não acabariam com as “altas aposentadorias dos parlamentares, ataca apenas a classe
trabalhadora”. “A reforma trabalhista legalizou o bico e muitos trabalhadores perderam
os direitos e, em muitos casos, receberão menos do que um salário mínimo. Se já
estava quase impossível contribuir para se aposentar, imagine com essa nova proposta
de reforma da Previdência”, declarou em nota o presidente da CUT, Vagner Freitas.
A Força Sindical já tem reuniões marcadas com sindicatos de trabalhadores do
transporte público, disse Juruna. “Queremos que a greve seja feita principalmente nas
capitais. Já estamos falando e marcamos para terça-feira reuniões com sindicatos do
setor de transporte público, que têm grande importância para mobilizações nas
grandes cidades.”

Já a CUT informou que vai realizar, a partir da semana que vem, assembleias, debates
e outras atividades em suas bases, com o objetivo de “alertar, informar e mobilizar as
classe trabalhadora do País”.
UGT vai trocar prédio alugado por apenas um andar
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Terceira maior central do País, com 1.310 sindicatos associados, a União Geral dos
Trabalhadores (UGT) vai trocar de endereço para resistir à perda de receita com o fim
da contribuição obrigatória. A nova sede terá cerca de um terço do tamanho da
anterior. A partir de dezembro, a central vai deixar o prédio de oito andares que aluga
atualmente no centro da capital paulista e vai passar a ocupar um andar e meio do
edifício do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, perto dali, por um aluguel
simbólico.
A entidade, que tinha cerca de 50 funcionários diretos, já demitiu 12 pessoas. “As
centrais não sabem o que vão fazer sem a contribuição sindical, elas não estavam
preparadas para isso”, diz o presidente da UGT, Ricardo Patah. “Estamos diminuindo
quadro, revendo as atividades que desenvolvemos e vamos nos adequar a esse novo
tamanho de orçamento, criando outras formas de receita.”
Ele diz que a UGT vai ter de buscar receita baseada em serviços, como atendimento
médico, “que o associado vai precisar mais do que nunca, agora com a nova CLT. A
realidade mudou, e as centrais vão precisar dialogar mais e ir mais para a rua juntas,
sobretudo se passar a reforma da Previdência”.
As centrais eram mais dependentes da contribuição sindical que os sindicatos. Em
algumas, o aporte obrigatório representava mais de 90% da receita anual.
A Força Sindical, cuja receita dependia 95% do imposto sindical, começou a cortar seu
quadro de funcionários em abril e diz ter reduzido em 20% sua mão de obra. O
secretário-geral da entidade, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que a central não
defendia a contribuição obrigatória, mas uma contribuição voluntária, aprovada pelas
categorias em assembleia. “Sempre topamos debater formas de financiamento justas
para as centrais.”
No ano passado, a Força recebeu R$ 46,6 milhões de contribuição sindical – o segundo
maior valor, atrás da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que recebeu R$ 59,8
milhões. Em terceiro lugar, aparece a UGT, com R$ 44,8 milhões.
A CUT nacional, que emprega cerca de 200 trabalhadores, anunciou um Plano de
Demissão Incentivada (PDI). Segundo o presidente da central, Vagner Freitas, esse
programa é uma diferença da instituição no trato com os seus funcionários. “A
comissão dos trabalhadores da CUT, sem a nossa participação, aprovou por
unanimidade a proposta e hoje os trabalhadores estão aderindo.” O prazo final para a
adesão ao plano é 4 de dezembro.
Ajuste
Já a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), que tem 34
funcionários na sua sede nacional, não planeja lançar um plano de demissão
voluntária, segundo o presidente da central, Adilson Araújo. “Se tivermos de fazer um
ou outro ajuste, será feito”, diz. A central reúne 789 sindicatos.
Ele admite, porém, que haverá uma queda drástica de receita com o fim da
obrigatoriedade do imposto sindical. Mas a prioridade, diz, é transformar esse cenário,
reduzindo despesas e gerando receitas. Como exemplo de corte de gastos, Araújo cita
a proposta de criação de uma rede nacional de comunicação, com um único parque
gráfico. Outra possibilidade é ter uma espécie de “Smiles sindical”, um clube de

serviços para os trabalhadores, com acúmulo de pontos. Além disso, há intenção de
abrir uma escola a distância para a formação de sindicalistas.
A Nova Central Sindical de Trabalhadores, por outro lado, informou, por meio de sua
assessoria, que não fez alterações de planejamento por conta do fim do imposto
sindical. A central reforçou o trabalho com a base, cerca de 2,5 milhões de
trabalhadores, para que eles percebam no dia a dia a importância do sindicato e
continuem com a contribuição voluntária nos próximos anos.
A entidade também disse que não há previsão nem de redução de despesas e nem de
cortes de pessoal.
Correios abrem novo PDV para cortar mais de 5 mil vagas
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Os Correios abriram na quinta-feira, 23, um novo programa de demissões voluntárias
(PDV) para enxugar ainda mais sua folha de pagamento, após o plano de incentivo a
desligamentos realizado no primeiro semestre ter terminado com adesões inferiores à
meta da companhia. O prazo de adesões vai até 29 de dezembro, último dia útil do
ano.
O objetivo, como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo
Estado, em agosto – quando o PDV foi aprovado pela diretoria-executiva da estatal -,
é fechar 5,46 mil vagas. Se confirmado, isso significará uma economia mensal de R$
54,5 milhões com pagamento de salários. Só entre carteiros, os Correios pretendem
tirar 2 mil profissionais das ruas.
Com o PDV realizado no primeiro semestre, quando os pedidos de demissão chegaram
a 6,26 mil, os Correios já tinham conseguido enxugar em R$ 68,6 milhões os gastos
mensais com o efetivo. Apesar do grande número de adesões, o total ficou aquém da
meta da estatal, que, em grave crise financeira, pretendia cortar na ocasião 8,2 mil
empregados e enxugar a folha em R$ 72,9 milhões por mês. Ao reeditar o programa,
os Correios poderão ampliar para 10% o corte de um quadro que, antes dos PDVs,
somava aproximadamente 117 mil empregados.
Para atingir um público maior, a empresa retirou a exigência de idade mínima de 55
anos dos últimos PDVs, permitindo agora a adesão a todos os empregados com pelo
menos 15 anos de trabalho na companhia de serviços postais.
É oferecido como incentivo aos pedidos de demissão uma indenização calculada de
acordo com os proventos recebidos nos últimos cinco anos – incluindo não só salários,
mas também gratificações e complementos salariais – e o tempo de serviço do
funcionário. Um empregado com provento médio de R$ 6 mil e 35 anos de casa
receberá, por exemplo, R$ 2,1 mil. O pagamento será feito em 93 parcelas mensais,
limitadas a no máximo R$ 9,8 mil.
A ideia inicial da empresa era reabrir o PDV em setembro, mas o plano foi adiado em
razão da greve deflagrada pela categoria em todo o País durante a campanha salarial.
Ao confirmar em nota a abertura do que chama de novo ciclo do Plano de Desligamento
Incentivado (PDI), os Correios atribuem a medida à necessidade de “acertar as
contas”.
Serviços seguram a lanterna da recuperação econômica
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
A analista financeira Bárbara Tiemi Minomiya, de 29 anos, decidiu reduzir as despesas.
“Vou me casar no ano que vem e estou procurando economizar onde posso”, diz. As

idas ao cabeleireiro e a restaurantes estão mais espaçadas, as viagens ficaram para
segundo plano e até o gasto com a conta de celular que ela também usa no trabalho
entrou na lista de cortes. No mês passado, Bárbara migrou de um plano de telefonia
pelo qual pagava R$ 200, com menos capacidade de internet, mensagens e ligações,
para outro com muito mais recursos e que sai pela metade do valor do plano antigo.
“Mudei de plano por economia e para ter um relação melhor entre custo e benefício.”
A decisão da analista financeira e de outros brasileiros de frear as despesas com
serviços aparece no desempenho do setor. No terceiro trimestre, o corte nos gastos
com os serviços de telecomunicações feitos pelas famílias e empresas foi um dos
principais responsáveis pelo declínio do desempenho do setor de serviços como um
todo, aponta um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi).
Também a redução na demanda por serviços administrativos terceirizados, como
locação de equipamentos, veículos, limpeza e vigilância prestados principalmente a
empresas, por exemplo, puxou para baixo os serviços. O estudo foi feito a partir de
resultados de pesquisas do IBGE.
Comparado a outros setores, como comércio e indústria, o estudo mostra que os
serviços como um todo estão na “lanterna” da recuperação da atividade. De janeiro a
setembro, o volume de serviços acumulou queda de 3,7% ante o mesmo período de
2016.
“O desempenho dos serviços está negativo num nível não muito diferente do que foi
no ano passado até setembro”, observa o economista-chefe do Iedi, Rafael Cagnin.
No mesmo período, o comércio e a indústria já colocaram a cabeça fora d’água, saíram
do terreno negativo, diz. No ano, até setembro, a indústria cresceu 1,6% ante os
mesmos meses de 2016 e o comércio avançou 1,3%.
“O setor de serviços demorou mais tempo para sentir a crise e também deve levar
mais tempo para sair dela”, afirma Vitor Velho, economista da LCA Consultores. A sua
análise é semelhante à de Cagnin, do Iedi, que aponta o fato de o setor de serviços
ser intensivo no uso da mão de obra como um dos fatores que estão atrasando a
retomada.
Cagnin lembra que a demanda por serviços está ligada à renda corrente da população
que, por sua vez, depende do emprego, cuja melhora é recente. Já a maior oferta de
crédito e o juro menor têm ajudado na retomada da atividade na indústria e no
comércio.
“Quando olhamos as pesquisas mensais, o resultado que destoa mais é o indicador de
serviços”, diz o diretor de macroeconomia do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza
Júnior. Ele formula duas hipóteses para explicar o fraco desempenho do setor.
Uma delas é que a inflação dos serviços, apesar de ter recuado, está acima da inflação
geral, o que segura a demanda. A outra é que muitos trocaram os serviços privados
pelos serviços públicos. Embora a economia tenha começado a retomar, a volta para
os serviços privados é lenta.
Reformar Previdência é fundamental, diz FHC
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que o PSDB deveria fechar
questão a favor da reforma da Previdência, contrariando decisão tomada pela
Executiva Nacional do partido no início da semana. Quando um partido fecha questão
sobre determinada matéria, os parlamentares da bancada têm de seguir a decisão ou
podem ser punidos.

“Eu fecharia (questão)”, disse Fernando Henrique, ao participar do 10.º Encontro de
Líderes, realizado na Casa Fasano, na zona sul de São Paulo, que reuniu diversas
lideranças políticas e empresariais do País. “A Previdência é uma questão fundamental.
Você não pode normalizar as finanças públicas sem avançar na Previdência. Não há
recursos para continuar do jeito que está.”
Segundo ele, o fato de o governo ter suprimido diversos dispositivos previstos no
projeto original da última versão do texto enviada ao Congresso Nacional não diminui
a importância da reforma. “É preciso dar passos, mesmo que não seja um grande
passo”, afirmou. “A reforma está sendo burilada. O foco correto, eu sempre disse isso,
é redução de privilégios. Mas a reforma da Previdência tem de ser feita.”
Visitas. Em sua primeira visita de uma série de viagens que promete fazer pelo País
para vistoriar obras que serão retomadas no programa Avançar, o ministro da
Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse ontem, no Rio Grande do Sul,
que o governo acredita que conseguirá sensibilizar os parlamentares para aprovar a
reforma da Previdência ainda este ano. “Acreditamos que vamos ter (os 308 votos),
porque acreditamos no espírito público do poder legislativo”, disse.
Moreira disse que as contas públicas não suportam o sistema atuarial que caracteriza
a previdência no Brasil e citou como exemplo o Rio de Janeiro, seu reduto eleitoral:
“O Rio de Janeiro tem com muita frequência atrasado aposentadorias, pensões,
salários em função de uma pressão intolerável do sistema previdenciário que já não
atende à necessidade atual. Por isso a prioridade nossa é essa.”
Ao ser questionado se o governo pode fazer mais ajustes e mudanças no texto,
conforme pressão de parlamentares, o ministro não descartou alterações e disse que
o governo está dialogando para que se chegue a uma alternativa que não deixe mais
o sistema previdenciário da União “meia sola”.
O ministro disse que não é o momento de se trabalhar com a hipótese de adiamento
da reforma, já que em 2018, por ser ano eleitoral. Reforçando a estratégia do governo
de dividir a responsabilidade da reforma com o Congresso, Moreira repetiu que a
expectativa é que “os deputados e senadores saberão votar em benefício do País”.
‘Nova Previdência’ afetaria 35% dos trabalhadores
27/11/2017 – Fonte: Tribuna PR
Se a nova versão da reforma previdenciária, mais enxuta, já estivesse em vigor, não
teria provocado nenhuma mudança para cerca de dois terços (65,4%) dos
beneficiários da Previdência. O cálculo foi feito pelo consultor do Senado Pedro Nery.
O economista usou como base os dados sobre o perfil de quem já está aposentado ou
recebe outro benefício previdenciário.
O quadro mostra, portanto, que a grande maioria da população não seria atingida
pelas mudanças que o governo tenta aprovar no Congresso Nacional na primeira
semana de dezembro. Seriam alcançados pela reforma 34,6% dos trabalhadores.
Os principais afetados pelo projeto de reforma são os servidores públicos federais e os
homens que se aposentam por tempo de contribuição no INSS, sem necessidade, hoje,
de atingir uma idade mínima. “São justamente os que recebem os benefícios de maior
valor, embora representem um contingente pequeno da população”, diz Nery.
Segundo o estudo, 15,8% dos atuais beneficiários se aposentaram por tempo de
contribuição antes dos 53 anos (mulheres) e 55 anos (homens). Essas serão as idades
mínimas iniciais de transição, caso a reforma seja aprovada, o que impedirá novos
pedidos de aposentadoria de pessoas mais novas.

O total de atingidos ainda pode diminuir, porque os Estados e municípios terão prazo
de até seis meses para propor regras diferentes a seus servidores, se desejarem. As
alterações terão de ser aprovadas pelos Legislativos locais. Até lá, ficam valendo as
regras da reforma federal.
Tentativa
Após seis meses de paralisação nas articulações políticas – por conta do processo que
culminou com a rejeição, pela Câmara, de duas denúncias contra o presidente Michel
Temer -, o governo busca retomar as negociações para a aprovação da reforma da
Previdência. Tenta convencer os parlamentares de que as novas regras afetarão
apenas a camada mais privilegiada da população.
A flexibilização da proposta original excluiu mudanças que endureciam exigências aos
mais pobres. Foi uma estratégia do governo para tentar vencer as resistências, que
crescem com a aproximação das eleições.
Ficaram de fora do alcance do novo texto os trabalhadores rurais, quem recebe o
Benefício de Prestação Continuada (pago a pessoas de baixa renda que são idosas ou
com alguma deficiência), militares, além de policiais militares e bombeiros dos
Estados. Homens que hoje se aposentam por idade também ficam livres de mudanças,
pois a exigência já é de 65 anos para a aposentadoria neste caso.
Haverá mudança para as mulheres, que hoje, ao se aposentarem pelo critério de
idade, precisam chegar aos 60 anos, o que será elevado para 62 anos ao longo de um
período de transição.
A nova versão da reforma foi desidratada na tentativa de conseguir mais apoio, mas
não pode ser considerada uma “reforminha”, na avaliação de especialistas. Os pontos
que ficaram no texto são considerados significativos e de alcance considerável: idade
mínima para quase todos, regra de transição, alteração na regra de cálculo do
benefício e limitação ao acúmulo de pensões e aposentadorias. Essa última medida é
um ponto importante para a economia que o governo espera conseguir.
Para o especialista Leonardo Rolim, da Consultoria de Orçamento da Câmara dos
Deputados, “tudo o que é mais importante ficou”. Em ordem de importância, ele listou
a proposta que iguala as regras de trabalhadores do INSS e de servidores, a mudança
nas regras da pensão por morte e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição.
A questão agora é até que ponto os líderes partidários vão desidratar ainda mais o
texto nas negociações que começam no Congresso. Os técnicos alertam que mudanças
muito maiores colocam em risco a reforma e a capacidade de o próximo governo fazer
as mudanças que serão necessárias, caso uma proposta pouco eficaz seja feita agora.
Idade mínima
Na avaliação do economista Manoel Pires, ex-secretário de Política Econômica da
Fazenda e pesquisador da FGV, o principal ponto da reforma da Previdência é a idade
mínima. “Esse é o item mais importante da discussão e tem um poder de produzir um
paradigma importante no sistema, tanto do ponto de vista de igualdade quanto do
ponto de vista fiscal. A concepção do sistema muda bastante”, avalia. Nos seus
cálculos, a fixação de uma idade mínima reduz sozinha o crescimento do gasto
previdenciário em aproximadamente 40%.
Os parlamentares, no entanto, articulam a redução das idades mínimas hoje previstas
no texto. “Se reduzir a idade mínima, é melhor deixar para depois. Não dá para
imaginar idade mínima menor do que está aí. Se fizer isso, é melhor deixar para 2019.
Se não igualar regra de servidores, também é melhor deixar para 2019”, diz o
consultor da Câmara dos Deputados Leonardo Rolim.

Para ele, “mexer em algum detalhe da transição” não seria o fim do mundo, mas
considera ser inviável aprovar uma proposta sem nenhuma transição para quem está
hoje no mercado de trabalho. “Se for só a geração mais nova atingida pela reforma,
vai levar 40 anos para ter efeito. Daqui a 40 anos, o Brasil já acabou. Falo na cara de
deputado, (tirar regra de transição) é atestado de ignorância fiscal.”
Pires afirma que é recomendável aprovar uma reforma da Previdência agora para
desafogar a intensa agenda de ajustes econômicos que ainda precisará ser feita pelo
próximo presidente da República, que inclui a possibilidade de revisão do teto de
gastos, as políticas de valorização do salário mínimo e de reajuste de salários do
funcionalismo, e a discussão da regra de ouro do Orçamento, que impede a emissão
de dívida para pagar despesas correntes e corre o risco de ser descumprida nos
próximos anos.
Artigo: Só um milagre parece capaz de garantir reforma da Previdência
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
É preciso uma exagerada dose de otimismo para apostar na aprovação da reforma da
Previdência em dezembro pela Câmara.
Todos os sinais até agora movem-se no sentido contrário. O governo pena para
ultrapassar, em um cálculo bem ousado, os 270 votos, patamar relativamente distante
dos 308 exigidos para o texto avançar.
A data chave para o Planalto tentar votar a proposta é 6 de dezembro, quarta-feira.
Tende a ser a última semana "cheia" do ano em plenário. Deixar a votação para a
seguinte, que antecede a do Natal, seria um gesto arriscado em termos de presença.
Portanto, o governo tem nove dias para fazer o que não fez até hoje: consolidar na
Câmara apoio suficiente ao que pode ser o principal legado econômico da turbulenta
gestão de Michel Temer.
O tempo é curto e a missão, árdua. A recente aproximação entre Temer e o presidente
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por ora não resultou em votos. Escalado para
controlar o incontrolável e sedento "centrão", Maia tem sido cético na previsão da
reforma. No entanto, quer (e precisa) transparecer esforço porque sabe que a
mudança nas regras da aposentadoria daria força política a ele em ano eleitoral e
agradaria o mercado, um dos seus principais aliados no comando da Câmara.
As últimas cartadas do Planalto em busca de voto falharam. O convescote no Alvorada
para apresentar uma proposta enxuta foi fiasco de público. Assim como desastre foi a
operação, de olho em votos do "centrão", para tentar nomear ministro da articulação
política o deputado Carlos Marun (PMDB-RS), amigo do peito de Eduardo Cunha.
O PSDB evita romper a tradição de não saber direito para que lado vai. E o desejo do
governo de comprometer pontos do ajuste fiscal em troca da Previdência enfrenta
resistências. A figura do santo na política é algo impossível, ainda mais na Câmara de
hoje. Mas só um milagre parece capaz de garantir essa reforma.
(Leandro Colon- É diretor da Sucursal de Brasília. Foi correspondente na Europa,
baseado em Londres, de 2013 a 2015).
Ministério prevê recessão se reforma da Previdência não passar
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Um estudo do Ministério do Planejamento avalia que, se a reforma da Previdência não
for aprovada até o ano que vem, o país enfrentará uma nova crise já em 2019.

O pagamento de aposentadorias e pensões é a maior conta da União. Para cobrir os
deficit crescentes —e que neste ano deve ser de R$ 184 bilhões, segundo números do
governo—, a União se vê obrigada a se endividar para pagar todos os benefícios.
Elaborado pela Secretaria de Planejamento Econômico do ministério, o estudo aponta
que, sem frear essa despesa, a percepção de investidores sobre o risco do Brasil
voltará a subir, desencadeando alta em juros e preços e queda na renda da população.
"A inflação vai voltar e chegará ao consumidor", disse o ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, que apresentou o estudo à Folha.
Um dos indicadores avaliados foi o CDS (Credit Default Swap), um tipo de título que
funciona como termômetro do risco de calote de um país e que superou os 400 pontos
em 2016, no período mais tenso às vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff.
Hoje, após medidas como o teto dos gastos, que impôs regras para deter a alta das
despesas da União, o CDS está em 180 pontos.
O estudo prevê elevação do CDS, seguido de deterioração de outros indicadores
financeiros e recessão se o governo não mostrar que vai parar de gastar além do que
pode.
"O mercado espera a aprovação de alguma reforma [da Previdência] e isso já está na
melhora dos indicadores", avalia o ministro. "Se ficar claro que não ocorrerá [a
reforma], os juros futuros tendem a aumentar. O mercado ainda não precificou", diz.
Precificar é recalcular o valor dos ativos no país diante de um novo cenário econômico.
As medidas da equipe econômica tomadas até agora baixaram o risco-país medido
pelo CDS apesar do aumento da dívida pública.
RISCO ALTO DE NOVO
Sem a reforma, o Planejamento estima que o CDS volte rapidamente ao patamar
anterior (400 pontos).
Neste cenário, a economia mergulharia em uma nova recessão em 2019. A projeção
de crescimento hoje é de 2,5%. A crise, segundo a pasta, drenaria 2,3 pontos
percentuais da variação do PIB.
Segundo Oliveira, é razoável imaginar que haverá uma redução no fluxo de capital
para o país, depreciando o real e aumentando a necessidade de elevar os juros.
Isso afetaria a disposição dos empresários em investir, aumentando o custo do
consumo e reduzindo a atividade econômica. O impacto na renda média dos brasileiros
(PIB per capita) também seria pesado: redução de R$ 1.400, em 2019, e de R$ 1.800,
em 2020, segundo o estudo.
O ministro afirmou ainda que o estudo reforça o que ele próprio defende no Congresso.
Muitos dos políticos não querem defender a reforma porque acreditam que perderiam
votos na eleição.
"O efeito de não carregarem o tema da Previdência para as campanhas será pior
porque, se eleitos, eles terão de arcar com um cenário fiscal ainda mais severo."
Por isso, o ministro vem promovendo encontros com parlamentares para tentar
convencê-los da importância da reforma. Ainda segundo Oliveira, a economia com a
Previdência será no longo prazo. "O ganho em 2019 será de cerca de R$ 4 bilhões",
afirmou. "Mas sem ela, a perda virá imediatamente."

Outro agravante será o cumprimento do teto. Sem a reforma, ele prevê dificuldades
em 2019. Em 2020, já seria impossível cumprir o teto porque não haveria mais espaço
para cortes de despesas.
Embora a principal batalha da equipe econômica seja a reforma previdenciária, Oliveira
afirma que também não pode abrir mão dos ajustes de curto prazo.
Em troca da aprovação da Previdência, o Congresso quer manter o reajuste para os
servidores em 2019, adiado por meio de medida provisória. Também pede o
refinanciamento de dívidas de ruralistas e quer agradar aos governadores adotando
novo cronograma de pagamento de recursos da Lei Kandir —desoneração de impostos
estaduais sobre exportações.
"Não há espaço [fiscal]", disse o ministro.
Reforma da Previdência puxa aposentadoria complementar
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A dúvida sobre as regras em vigor na previdência oficial fez muitos recorrerem à
aposentadoria complementar para tentar assegurar uma renda no futuro.
Em agosto, esses planos ganharam mais de 1 milhão de participantes ante o mesmo
mês do ano passado, de acordo com a Fenaprevi (federação que reúne as entidades
do setor).
A captação líquida, ou seja, a diferença entre contribuições e resgates, estava positiva
em R$ 34,17 bilhões no ano. A tendência é que as discussões envolvendo a reforma
impulsionem ainda mais a procura por esses planos, na avaliação de Raul Morgner,
gerente-executivo de previdência da corretora BR Insurance.
"Embora o intuito da previdência privada sempre tenha sido importante, todo mundo
está preocupado por que vai ter que contribuir", diz. "É preciso buscar alternativas na
previdência complementar, a oficial está deficitária."
O plano do governo precisa ser apreciado no plenário da Câmara e do Senado, em
dois turnos.
Se a nova Previdência for aprovada, a previsão do governo é que a economia será de
cerca de R$ 480 bilhões em uma década, ou R$ 320 bilhões a menos que a previsão
inicial.
Portabilidade de plano de previdência requer atenção
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A escolha de um plano de previdência não tem que durar a vida toda. Quem não está
satisfeito com o produto contratado pode pedir a chamada portabilidade para outro
plano ou outra instituição.
De acordo com a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), 72
mil planos são migrados anualmente –montante ainda pequeno se comparado com os
13 milhões existentes.

"Com a portabilidade, a pessoa não tem que sacar e resgatar os seus recursos. É um
processo que não tem incidência de Imposto de Renda, e isso traz uma boa
flexibilidade para a pessoa", afirma Cláudio Sanches, vice-presidente da Fenaprevi.
"É um processo simples, e as empresas têm até cinco dias úteis para fazer a
portabilidade", diz a advogada Andressa Martins de Souza, advogada do Palópoli &
Albrecht Advogados.
No entanto, antes de sair trocando o plano de previdência, é importante levar em
consideração alguns pontos.
Primeiro, o investidor deve procurar saber exatamente as características do produto
que tem e as daquele para o qual pretende migrar.
"Em algumas situações, é mais vantajoso iniciar um novo plano do que fazer a
portabilidade", afirma o professor Carlos Honorato, da Saint Paul Escola de Negócios.
"Há pessoas que têm planos antigos e, dependendo do tipo de rendimento, é melhor
deixar lá e fazer um novo."
Observar a taxa de administração, o histórico do fundo por pelo menos cinco anos, a
equipe de gestão, se é um fundo mais rentável que o atual e se cobra taxa de entrada
ou saída são alguns itens que especialistas sugerem que o cliente olhe antes de fazer
a portabilidade.
"É importante saber também qual a volatilidade, o risco que o plano de previdência
tem, a taxa de administração, se os riscos são comparáveis", diz Sanches.
As informações sobre o plano estão disponíveis no regulamento do produto. "Mas vale
perguntar para a própria instituição e conversar com ambas, a que está saindo e a
que vai entrar, para ter todas as informações", afirma.
RISCOS
Para conhecer os riscos dos produtos, o cliente deve se aconselhar com um
especialista, que pode ser um consultor de investimentos, um corretor ou mesmo o
gerente do banco, diz Sanches.
"O ideal é consultar mais de uma pessoa e saber se está comparando produtos com
risco igual", afirma.
Gustavo Pires, responsável pela plataforma de fundos e previdência da XP
Investimentos, diz que o cliente tem que definir o risco que está disposto a correr.
"Depois de avaliar se quer manter o risco ou não, é importante saber se o novo produto
é mais barato que o que você tem e quais as vantagens dele em relação ao atual",
diz.
Há restrições para fazer a portabilidade que devem ser observadas pelos clientes.
Não é possível, por exemplo, mudar o tipo de plano –de VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre) para VGBL e de PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) para PGBL.
Também é necessário observar os prazos para se manter em cada plano. É permitido
fazer a quantidade de portabilidades que quiser.
"O período de carência é uma das restrições, sendo que cada fundo tem o seu próprio
prazo", afirma Pires.

Carteira de planos de previdência poderá ficar mais arriscada
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Clientes dos planos de previdência privada aberta (PGBL e VGBL) poderão investir em
fundos mais arriscados, conforme regras anunciadas em setembro pela Susep
(Superintendência de Seguros Privados).
A mudança permite que os fundos apliquem até 70% em ações –antes o percentual
máximo era de 49%– e cobrem taxa de performance, assim como já ocorre em fundos
de ações e multimercados.
O limite de exposição a renda variável chega a 100% para os chamados proponentes
qualificados, que são pessoas físicas ou jurídicas com aplicações financeiras superiores
a R$ 1 milhão, segundo definição da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A nova regra possibilita às seguradoras criarem uma prateleira mais diversificada de
produtos, diz Edson Franco, presidente da Fenaprevi (federação das entidades de
previdência privada). Para ele, o cenário de queda dos juros abre espaço para os
clientes buscarem ganho superior ao da renda fixa.

"Só com aplicações atreladas ao CDI [taxa
referencial para aplicações conservadoras]
o investidor não vai conseguir os níveis de
retorno esperados. Por isso, os produtos
que têm componente de risco mais elevado
tendem a ter uma procura maior", diz.
Para quem está acumulando patrimônio
com foco no longo prazo (acima de dez
anos), a possibilidade de ter uma exposição
maior a renda variável é salutar, diz
Marcelo
Mello,
vice-presidente
de
investimentos, vida e previdência da
SulAmérica.
"Esse cliente tem espaço para incluir mais
ações na carteira, o que não costuma fazer
sentido para uma pessoa prestes a se
aposentar."
MUDANÇAS
A legislação dos planos de previdência tem
se modernizado. Desde 2016, os gestores
dos fundos de previdência ganharam
liberdade para investir em novas classes de
ativos, incluindo ETFs (Exchange Traded
Funds), fundo que segue índice de ações.
Outra mudança é a criação de produtos
como o PGBL e o VGBL Programado. O
cliente poderá planejar resgates mensais,
aumentando ou reduzindo o valor das
retiradas na aposentadoria.
"Também será possível transformar parte
do patrimônio acumulado em renda vitalícia
e outra parcela em um plano programado,
o que traz maior flexibilidade no uso dos
recursos", diz Franco.
Hoje, a pessoa entrega o patrimônio às
seguradoras em troca de uma renda. No
plano programado, a vantagem é poder
fazer retiradas periódicas sem abrir mão da
reserva acumulada.
Para quem deseja contratar renda vitalícia
–cujo cálculo é feito a partir da expectativa de vida–, o recurso "improvement" ajudará
a adaptar a renda ao longo do tempo. "A seguradora pode recalcular a longevidade,
ou seja, prever que a pessoa viverá mais e, com isso, adequar o valor da renda com
o decorrer dos anos", diz Leonardo Lourenço, superintendente da Mongeral Aegon.
Para entrarem em vigor, as mudanças devem ser convertidas em circulares, a última
peça regulatória para que os produtos cheguem às seguradoras. A previsão é que
estejam disponíveis no segundo trimestre de 2018.

Pesquisa de taxa de previdência privada eleva renda no longo prazo
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A busca por retorno maior na previdência privada exige que o investidor se exponha
a risco mais elevado, em especial quando jovem, mas esse não é o único fator que vai
determinar o desempenho do plano no longo prazo.
Talvez até mais importante, na avaliação de especialistas, a taxa de administração
pode fazer grande diferença no ganho do poupador.
Levantamento da consultoria de investimento Magnetis mostra que, em 30 anos, a
contratação de um plano com taxa mais salgada pode significar R$ 36 mil a menos no
bolso, no caso de um VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) na tabela regressiva –
cujas alíquotas caem até alcançar 10% após dez anos de aplicação (veja simulação).
No PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres), que conta com benefício tributário para
quem faz a declaração completa de Imposto de Renda, um ponto percentual a mais
na taxa cobrada pode representar diferença de R$ 50 mil em três décadas.
"A taxa é muito importante quando se fala em aposentadoria, o prazo é muito longo.
Em seis meses, pode não fazer tanto efeito. Mas, em 30 anos, é a diferença de se
aposentar com X ou com 2X", afirma Luciano Tavares, presidente da Magnetis.
Ele ressalta que, no levantamento, a consultoria não considerou a taxa de
carregamento, cobrada por algumas seguradoras na aplicação dos recursos e que
costuma ser extinta após prazo determinado em contrato.
Maristela Gorayb, planejadora da associação Planejar, diz que a taxa é importante
para remunerar o gestor, mas que é preciso verificar o impacto no ganho do investidor.
"Vivemos uma tendência de queda de juros. Se mantivermos uma estabilidade dos
juros reais baixos, as taxas de administração vão ser proporcionalmente mais
impactantes", adverte.
IMPOSTO
A escolha da tributação também afeta o ganho. Na simulação, o mesmo plano PGBL
com taxa de administração de 0,5% pode render R$ 55.258 a menos na tabela
progressiva, a mesma usada na declaração de ajuste anual de Imposto de Renda.
Na comparação de investimento por cinco anos do mesmo VGBL com taxa de 1% ao
ano, o valor resgatado na tabela regressiva é de R$ 14.702. Na progressiva, tem leve
aumento para R$ 14.721.
Conseguir taxas melhores passa ainda por procurar opções fora das grandes
instituições financeiras. "O mercado de previdência, como o financeiro, é muito
concentrado. O investidor tende a fazer os investimentos em seu próprio banco. Esse
é um dos principais motivos pelos quais os bancos cobram taxa tão alta: a pouca
competitividade entre os produtos", diz.
De acordo com dados de setembro da Anbima (associação das entidades de mercado),
instituições ligadas aos cinco maiores bancos do Brasil tinham 91,4% da gestão dos
fundos de previdência –excluindo fundos de pensão.
O último ponto a ser considerado por quem quer guardar dinheiro com foco em
aposentadoria é a real necessidade de contratar um plano de previdência privada.
Na simulação, o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, teve o terceiro
melhor rendimento em 30 anos –perdeu apenas para planos PGBL com taxa de
administração até 1%. "Dependendo da taxa, não vale a pena ficar numa previdência
privada", diz Tavares.

Brasileiro pode perder R$ 3.700 com alta do risco
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Os brasileiros perderão, em média, R$ 3.700 de sua renda anual nos próximos três
anos se a reforma da Previdência não passar. O cálculo, do Ministério do Planejamento,
considera a alta do risco-país de 180 para 400 pontos.
Em 2016, a renda média no Brasil, medida pelo PIB per capita, foi de R$ 30.407.
Nas simulações, os técnicos também projetam cenário mais dramático, com CDS
batendo em 500 pontos. Neste caso, a perda média na renda poderia somar R$ 4.590
em três anos.
No cenário menos pessimista —com risco-país em 300 pontos— a perda somaria R$
2.690 até 2020.
O impacto com o aumento do risco começaria com a alta do dólar e dos juros, o que
afetaria a inflação e a atividade econômica. "Um PIB menor significa menos
arrecadação, menos recursos para o Orçamento e mais contingenciamento de verbas",
diz o ministro Dyogo Oliveira.

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 3,06% este ano
27/11/2017 – Fonte: Agência Brasil

Inflação baixa aumenta poder de compra e beneficia consumidores
Rêgo/Agência Brasil

Tânia

O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação. A estimativa para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 3,09% para 3,06%, este ano,
e de 4,03% para 4,02% para 2018. A estimativa consta do boletim Focus, uma
publicação divulgada no site do Banco Central (BC) todas as segundas-feiras com
projeções para os principais indicadores econômicos.
As projeções para 2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,50%, que
deve ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre
3% e 6%.
Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente em 7,5% ao ano. A expectativa do mercado financeiro para a Selic
ao final de 2017 e de 2018 segue em 7% ao ano.
A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país), foi mantida em 0,73% este ano, e ajustada de 2,51%
para 2,58% para 2018.
Banalidade de recalls de carros por risco de incêndio assusta
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Versões nacionais do Fiat Tipo; incêndios em modelos importados encurtaram
produção no Brasil
Há 20 anos, a imagem do Fiat Tipo virava fumaça no Brasil. Uma série de incêndios
encerrou a trajetória do carro, até então bem visto por clientes e revendedores. A
fabricante demorou a anunciar um recall, e só acertou o defeito correto –vazamento
do fluido da direção hidráulica, altamente inflamável– em um segundo chamado.
O caso extremo remete ao que ocorre agora com o Renault Kwid, sucesso imediato de
vendas. A montadora foi sucinta ao comunicar o defeito que pode levar às chamas:
perfuração do tubo de combustível.
Um representante da Renault explicou à Folha que o problema pode ser causado pelo
posicionamento incorreto do tal tubo. Algumas unidades do carro saíram da fábrica
sem uma braçadeira. Essa peça evita o contato da mangueira de combustível com
uma polia. Com o tempo, o atrito pode romper o componente.

Fazer o recall em casos assim é obrigação da montadora, mas a banalidade do
problema é o que assusta. Chamados por risco de incêndio tornaram-se comuns.
BMW, Citroën, Ford, Honda, Jaguar, GM, Mercedes e Peugeot estão entre as marcas
que neste ano convocaram proprietários a levar seus carros às oficinas para consertar
defeitos que podem originar fogo. As razões são falhas de produção, panes elétricas,
problemas de vedação, entre outros.
As descrições feitas pelas montadoras em seus chamados fazem os problemas
parecerem corriqueiros. Não são, há algo grave ocorrendo na indústria automotiva.
O caso do Kwid chama a atenção por envolver um carro recém-lançado, feito para um
público que se aperta para ter um carro zero-quilômetro de R$ 30 mil em sua garagem.
Outros recalls envolvem modelos produzidos há mais de 10 anos, o que potencializa o
risco de incêndio, devido ao tempo de uso.
A prevenção é o discurso padronizado das montadoras: melhor chamar milhares de
carros mesmo que apenas um pequeno percentual apresente realmente risco. E, claro,
há o pavor de um novo Fiat Tipo surgir, destruindo negócios, vidas e reputações.
O que nenhuma marca quer explicar é o porquê de falhas aparentemente tolas
ocorrerem com tanta frequência nestes tempos modernos. A mobilidade está
mudando, carros se tornando autônomos, métodos de produção sendo automatizados.
Mas qual o sentido de tudo isso se um carro conectado e robotizado pegar fogo na
esquina?
Com nova Fazer 250, Yamaha troca conforto por esportividade
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Lançada em 2005, a Yamaha Fazer foi a primeira moto compacta a ter injeção
eletrônica de combustível. Após doze anos de mercado, duas reestilizações e a
chegada do motor flex, o modelo ganha nova geração na linha 2018.
O projeto foi feito em conjunto pelos departamentos de engenharia do Brasil, da Índia
e do Japão. Chassi, design e painel são novos. Freios com ABS (que evitam o
travamento das rodas em frenagens de emergência) equipam todas as versões.
Helio Ninomyia, gerente de marketing da Yamaha, revela que a montadora espera
vender 1.200 motos ao mês –300 unidades a mais que a média da Fazer anterior.
O preço parte de R$ 15 mil (R$ 1.000 a mais do que o modelo anterior), com quatro
anos de garantia.
A Folha avaliou a nova Fazer 250 em mais de 120 quilômetros rodados pelas serras
entre Campos de Jordão (181 km de São Paulo) e a região sul de Minas Gerais.
Dona de um design chamativo, a nova Yamaha perdeu um pouco do conforto esperado
para o uso cotidiano.
As mudanças de estilo deixaram a motocicleta mais esportiva. O guidão mais recuado
e largo melhorou o conforto, porém as pedaleiras foram deslocadas para trás, em
posição que aumenta o cansaço em trechos longos.
As novas suspensões estão bastante firmes, em especial na traseira. É um acerto bom
para curvas, mas incomoda em percursos esburacados.

Os assentos individuais são amplos e têm espuma densa. Ao retirar o banco do garupa,
o piloto encontra as travas para fixar o capacete.
O motor flex de um cilindro e duas válvulas é eficiente. Junto com o câmbio de cinco
marchas, a máquina entrega força para encarar subidas e estradas sem sufoco.
Mudanças na injeção eletrônica, no escapamento e na tomada de ar elevaram a
potência para 21,6 cv (0,6 cv a mais do que antes).
Sistema de freios com um disco em cada eixo tem funcionamento satisfatório, com
ação precisa do ABS.
O farol recebe iluminação por LEDs, que deixa a moto mais visível durante o dia e tem
longo alcance pela noite. O novo painel digital passa a trazer medidores de consumo
médio e instantâneo.
O novo tanque de combustível tem 14 litros de capacidade, uma perda de 4,5 litros
em relação à Fazer anterior. O reservatório é envolto por três peças plásticas: segundo
a Yamaha, esse "fatiamento" da carenagem reduz os custos de reparo.
O chassi está mais rígido e envolve o motor com duas traves laterais. A estrutura é
uma das responsáveis pela perda de 4 kg –a nova Yamaha pesa 149 kg.
As principais concorrentes da Fazer são a Honda Twister 250 (R$ 15.640 com ABS) e
a Dafra Next, que recebe um novo motor de 278 cm³ e 27 cv na linha 2018, que
chegará em breve às concessionárias.
Ford Fiesta 2018 tem nova dianteira, mas mantém os motores
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Depois da reformulação bem radical do Ecosport, a expectativa era de que a Ford
fizesse o mesmo com o Fiesta para 2018. Não foi o que aconteceu. As mudanças foram
bem tímidas no compacto, que recebeu alguns retoques visuais e de acabamento,
mantendo as mesmas opções de mecânica.
A maior novidade é a nova central multimídia Sync 3, disponível a partir da versão
intermediária SE Plus (com tela maior, de 6,5 polegadas, sensível ao toque).
Os preços subiram cerca de R$ 3.000, começando em R$ 56,7 mil para o SE 1.6 e
chegando aos R$ 75,2 mil no Titanium Plus 1.6 AT.
Principalmente nas duas versões superiores (SEL e Titanium), o Fiesta traz recursos e
acessórios característicos dos compactos premium, como faróis com luz diurna de
LEDs, sete airbags, câmera de ré e ar-condicionado digital. Mesmo assim, o compacto
brasileiro da Ford está defasado em uma geração em relação ao europeu.
A dianteira ganhou nova grade e para-choque remodelado. Na traseira, vieram apenas
novas lanternas e outros pequenos detalhes. As rodas ganharam novos desenhos.
A estrutura de carroceria foi reforçada, principalmente nas laterais, visando melhor
desempenho em testes de impactos. A suspensão recebeu nova calibração de
amortecedores, mais voltada para o conforto.
Os bancos ganharam novos desenhos e encostos de cabeça reposicionados.
Os motores 1.6 Sigma flex (128 cv) e o três cilindros turbo 1.0 EcoBoost (125 cv), a
gasolina, foram mantidos. O esperado 1.5 três cilindros que estreou no EcoSport não
veio.

As versões mais caras são equipadas com o câmbio automatizado de seis marchas.
Apesar de a Ford ter abandonado a denominação, trata-se de uma evolução do
PowerShift, transmissão que obrigou o fabricante a aumentar a garantia do
componente para até 10 anos, tantos foram os problemas.
O novo EcoSport levou vantagem, já que tem agora um câmbio automático
convencional, mais confiável.
Para o Fiesta 2018, a Ford garante que o ex-PowerShift recebeu nova programação
eletrônica e aperfeiçoamentos mecânicos para ter mais eficiência e durabilidade.
Jipinho Toyota C-HR chega ao Brasil em 2018 em versão híbrida
27/11/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Os jipinhos urbanos também são moda nos mercados europeus. O lançamento mais
recente por lá é o Toyota C-HR, que é apresentado a clientes em testes de longa
duração. A Folha participou de um desses, em Portugal.
"Toda a gente agora quer modelos assim", diz Nuno, técnico de vendas de uma
concessionária da marca japonesa, em Coimbra.
Nuno não sabe que essa onda de utilitários compactos já estourou no Brasil há algum
tempo, e o C-HR também será o próximo passo da Toyota no mercado nacional.
Embora a montadora japonesa ainda não detalhe seus planos, ter um jipinho para
brigar com Honda HR-V, Ford EcoSport, Nissan Kicks e tantos outros é uma obrigação.
A reportagem apurou que o C-HR chega ao mercado brasileiro no ano que vem,
inicialmente importado na versão híbrida, como a avaliada pela reportagem em
Portugal por cerca de 100 km.
A configuração mecânica é a mesma do modelo Prius. Um motor 1.8 a gasolina recebe
a ajuda de um outro propulsor, elétrico, para entregar até 122 cv de potência.
O jipinho funciona em silêncio nos trechos urbanos, rodando apenas com eletricidade
em baixas velocidades. A bateria é recarregada com a energia gerada em frenagens e
desacelerações.
Na rodovia, o C-HR Hybrid mostra bom fôlego e se destaca pela estabilidade. O câmbio
automático do tipo CVT simula sete marchas. Embora eficiente, não empolga. Nas
subidas, a rotação do motor a gasolina dispara e o ruído invade a cabine.
TETO EM CURVA
A traseira tem uma queda acentuada a partir do meio da carroceria, semelhante à de
cupês. É bonito de ver, mas a curva do teto compromete a visibilidade e prejudica
passageiros mais altos.
As medidas compactas do C-HR tornam o banco traseiro confortável apenas para dois
adultos, mas o espaço é amplo na parte da frente. Há capricho no acabamento. As
linhas da cabine e o sistema multimídia nem parecem com o que se encontra nos
modelos da Toyota no Brasil.
No fim da avaliação, vê-se que o mais interessante do C-HR Hybrid é o baixo consumo
de combustível. Após o percurso, que misturou cidade e estrada, o computador de
bordo marcou impressionantes 23 km/l de média.

FUTURO COROLLA
O C-HR utiliza a nova plataforma modular TNGA (Toyota New Global Architecture), a
mesma do Prius e da futura geração do sedã Corolla.
A produção nacional do C-HR depende da chegada dessa plataforma ao país, o que
não deve ocorrer antes de 2020. Por enquanto, o jipinho virá importado da Turquia e
apenas na versão híbrida. Quando for abrasileirado, receberá motor flex.
Unidades camufladas seguem circulando pelo interior de São Paulo, em testes de
homologação de produto.
A Toyota apressa a adaptação do jipinho ao Brasil, mas aguarda a definição do
programa de incentivo à indústria automotiva, o Rota 2030, que pode ampliar
benefícios a carros que poluem pouco.
Mesmo com eventuais reduções de impostos, não deve haver valores atraentes nem
disponibilidade nas linhas de produção turcas para uma venda expressiva do C-HR. A
ideia é gerar expectativa pela produção no país.
Ao se comparar valores praticados mundo afora, conclui-se que o novo jipinho de
origem japonesa deverá ter preço muito próximo ao do hatch médio Prius, que é
vendido no Brasil por R$ 126 mil.
Anfavea confia na aprovação do Rota 2030
27/11/2017 – Fonte: Automotive Business
Enquanto a discussão sobre o Rota 2030 permanece sem solução no governo federal,
a Anfavea sustenta sua confiança na aprovação do conjunto de regras que guiará a
indústria automotiva pelos próximos anos.
“Estamos convictos de que o programa será implementado”, diz Henry Joseph Jr.,
diretor técnico da associação dos fabricantes de veículos. “Esta política é importante
demais para que a discussão se concentre apenas na desoneração do IPI”, disse sobre
a polêmica envolvendo o desconto na alíquota do imposto que está em negociação
para as montadoras que cumprirem as exigências do Rota 2030, caso a legislação
entre em vigor.
O executivo defende que o programa que pretende dar continuidade ao Inovar-Auto é
essencial para puxar a evolução tecnológica dos carros vendidos no Brasil e melhorar
a eficiência energética dos motores. Para Joseph, no entanto, os benefícios vão além
da indústria automotiva: “As vantagens não estão restritas apenas ao setor, mas
devem alcançar toda a sociedade, o País”, avalia. Ele cita a geração de conhecimento
que o Rota 2030 poderia provocar, com estímulo a pesquisa, desenvolvimento e
engenharia.
Outro ponto importante, diz, é que ao exigir motores mais eficientes nos carros, o
programa contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa e dá impulso
à evolução de tecnologias e combustíveis locais, como o etanol e o biodiesel, que são
mais ecológicos. “Isso tudo é interessante para a sociedade, não só para as fabricantes
de veículos”, defende. Joseph acredita, portanto, que a definição de metas de
eficiência energética é uma das medidas mais relevantes do programa. “Este é o
indutor da adoção de novas tecnologias e o que vai nos guiar para o futuro.”
TEMER ESTÁ COMPROMETIDO COM ROTA 2030
Assim como o diretor da Anfavea, Michel Temer também está convicto de que o Rota
2030 sairá do papel. Ao menos é o que ele disse durante reunião com representantes
das montadoras em Brasília no último dia 14 (leia aqui). No encontro ele teria se

comprometido a anunciar até dezembro o programa. Segundo apuração do jornal O
Estado de S. Paulo, Temer declarou que reconhece a importância da indústria
automotiva para a economia e a geração de empregos e que não abandonará o setor.
Cumprir a promessa pode não ser tão simples, já que ele precisará fazer com que o
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) chegue a um acordo com
o Ministério da Fazenda, que está preocupado com a renúncia fiscal que o Rota 2030
poderá exigir, estimada em R$ 1,5 bilhão por ano.
A questão é que, antes de o programa desonerar o IPI para as montadoras a partir do
cumprimento de algumas metas, a ideia é aumentar a alíquota do imposto em 10 ou
15 pontos, que poderão ser abatidos pelas empresas do próprio IPI. Está em discussão
ainda a possibilidade de compensar o tributo majorado com crédito que poderia ser
descontado de outros impostos, como o Imposto de Renda. Assim, na prática, a
política automotiva não parece impor nenhuma renúncia financeira direta ao governo.
Mesmo assim a discussão tem se mostrado complicada. Marcos Pereira, ministro do
MDIC, enfrenta dificuldade para explicar esta equação à Fazenda. Segundo ele, a pasta
chegou até mesmo a questioná-lo sobre o mérito do programa como um todo, visto
por alguns como desnecessário
Scania mostra ônibus biarticulado para Curitiba
27/11/2017 – Fonte: Automotive Business

A Scania entrou no páreo do segmento de ônibus biarticulado em Curitiba (PR) ao
apresentar seu modelo personalizado para gestores da cidade na última quarta-feira,
22. A cidade iniciará em 2018 uma renovação de frota que prevê pelo menos 450
ônibus novos de diferentes categorias até 2020. Antes da Scania, apenas a Volvo Bus,
cuja fábrica e sede ficam em Curitiba, era fornecedora deste tipo de ônibus no Brasil.
“Foi dado um importante passo para a renovação da frota de Curitiba. O prefeito, as
empresas de ônibus e a população conheceram o novo biarticulado do mercado. Antes,
só havia uma ação. O nosso lançamento é competitivo em função de seu menor custo
operacional e traz a vantagem do motor dianteiro, de menor ruído e maior facilidade
de acesso e que ainda reduz os custos de manutenção”, afirma o diretor de vendas de
ônibus da Scania no Brasil, Silvio Munhoz. “Estamos otimistas em poder participar das
próximas compras das operadoras do sistema curitibano de mobilidade urbana.”
Após a apresentação, o modelo ainda precisará passar por uma avaliação técnica da
Urbs, Urbanização de Curitiba S/A), o órgão gestor que gerencia o sistema de
transportes urbanos da capital paranaense, que verificará se as especificações são
compatíveis com os requisitos estabelecidos. Segundo o prefeito de Curitiba, Rafael
Greca, os primeiros 25 novos biarticulados chegam na capital em março próximo, o
que marcará o início do processo de renovação da frota.
“Vamos determinar o modelo e os critérios técnicos e a obrigação das empresas é
adquirir e entregar para a cidade os veículos que atendam as normas exigidas”, explica
o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.
“Queremos participar da licitação de vários tipos de modelos. Nossas soluções para a
mobilidade urbana vão desde os modelos padrón, de 13 e 15 metros, e dos articulados

ao biarticulado. É um leque completo que oferece serviços adequados a cada perfil de
operação com benefícios atrelados à conectividade”, conclui Munhoz.
A Scania lançou seu biarticulado ao mercado brasileiro em 2015 e até agora é a única
concorrente direta da Volvo no segmento.
ZF completa 500 mil eixos produzidos no Brasil
27/11/2017 – Fonte: Automotive Business

Aos 32 anos produzindo no Brasil a partir de sua fábrica localizada em Sorocaba (SP),
a ZF completou neste mês o volume de 500 mil eixos feitos em solo nacional. O
primeiro foi um APL350, eixo de 130 cv para equipar máquinas da Massey Ferguson.
Atualmente, a empresa fornece para as principais montadoras instaladas no País.
Em 1985, ano em que a ZF começou a fabricar seus eixos no Brasil, a média mensal
de produção alcançada foi de 148 unidades. A empresa já produzia itens para o
segmento agrícola na década anterior, mas dois motivos deram outro rumo a essa
trajetória: o primeiro foi a expansão e modernização da cultura canavieira para
atender às necessidades do Proálcool e o segundo foi a expansão da fronteira agrícola
pelos cerrados, tomados por gigantescas culturas de soja e cereais.
Esse movimento impôs à agricultura uma mudança radical de equipamentos utilizados
até então. Com as novas áreas de cultivo, o setor demandou máquinas maiores e mais
potentes, diferentes das utilizadas anteriormente, de 76 HP em média, que operavam
nos campos brasileiros antes dos anos 1980 e não precisavam de mais que a tração
traseira, suficiente para o implemento que puxavam.
A partir deste cenário, a tração em apenas duas rodas já não bastava: um trator
grande que não fosse 4x4 não teria a tração necessária para arrastar implementos
maiores e executar operações mais pesadas nos canaviais e plantações de soja.
Neste contexto nasceu a importância do eixo tracionado dianteiro. Em 1985, no
mesmo mês em que se inaugurara a segunda ala da planta de Sorocaba, a empresa
apresentou os eixos da família APL, que possibilitaram a produção local de máquinas
agrícolas de maior potência e revolucionaram a produtividade dos tratores rurais
brasileiros.
“Ao longo desses 32 anos, a ZF sempre mobilizou seus esforços em desenvolver
tecnologias específicas para aplicações locais”, comenta o diretor de vendas da ZF
América do Sul, Silvio Furtado.
Hoje, o portfólio conta com eixos tanto da área agrícola como para a construção civil.
Em Sorocaba são produzidos desde eixos dianteiros para tratores e máquinas agrícolas
com potências de 75 a 240 cavalos até eixos dianteiros e traseiros para
retroescavadeiras do segmento de construção que atende Brasil e mercados vizinhos.

