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Brasil, Argentina e BID assinam projetos de cooperação em convergência
regulatória e facilitação de comércio
19/12/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 18-12-2018)
Ministro Marcos Jorge participou hoje da 53ª Reunião de Cúpula do Mercosul, em
Montevidéu, no Uruguai, onde também foi aprovada a redução do Imposto de
Importação para 49 produtos químicos.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, e o ministro das
Relações Exteriores, Aloysio Nunes, pelo lado brasileiro, e o ministro das Relações
Exteriores e Culto, Jorge Fourie, e a secretária de Comércio, Marisa Bircher, pelo lado

argentino, assinaram hoje, durante a Reunião de Cúpula do Mercosul, na capital
uruguaia, a declaração sobre convergência regulatória e a conclusão dos projetos de
cooperação entre Brasil e Argentina, com apoio do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), nas áreas de facilitação de comércio e de convergência
regulatória.
Os projetos contaram com a participação dos governos e de consultores de ambos os
países, com o objetivo de identificar caminhos conjuntos que possam levar ao
incremento e à simplificação do comércio bilateral entre Brasil e Argentina.
O projeto intitulado “Rumo à convergência de regulamentos técnicos, procedimentos
de avaliação de conformidade e de medidas sanitárias e fitossanitárias, entre Brasil e
Argentina” apresenta iniciativas para a aproximação das exigências regulatórias entre
as duas economias, com vistas a reduzir os custos e a elevar a qualidade no seu
cumprimento.
Como resultado deste trabalho, realizado ao longo dos últimos 12 meses, foram
identificadas pelas consultorias envolvidas no projeto propostas como a criação de
projeto piloto para avaliação de risco comum, referente à praga da mosca da fruta,
com vistas à proteção vegetal, à saúde animal e à inocuidade de alimentos; agenda
de convergência regulatória no setor automotivo, orientada para a otimização das
linhas de produção e para a ampliação da competitividade em diversos mercados, a
partir de questões como classificação veicular e análise de equivalência de requisitos
para veículos e autopeças; sugestões de iniciativas de convergências regulatórias nas
áreas de equivalência de medidas sanitárias e fitossanitárias; eficiência energética;
alimentos; rotulagem; e boas práticas regulatórias.
Já o projeto “Mapeamento de Processos de Comércio e Propostas de Redução de
Custos e Tempos no Comércio entre Argentina e Brasil” tem o objetivo de apoiar ambos
os governos em ações de facilitação de comércio necessárias para aprofundar a
integração comercial entre Brasil e Argentina, a partir do mapeamento de ineficiências
em procedimentos e exigências de importação e exportação e correspondentes
propostas de melhorias.
Com base em estudo realizado nas cadeias de importação e exportação de autopeças,
farinha de trigo e café, foi desenvolvido relatório com apontamento dos gargalos
encontrados e propostas de solução, que poderão ser encaminhadas interna, bilateral
ou mesmo regionalmente. As principais sugestões disseram respeito à melhor
integração de sistemas e à harmonização e simplificação de normas, trâmites e
documentos comerciais.
Reforma da TEC
Ainda no âmbito da 53ª Reunião de Cúpula do Mercosul, foi aprovada a proposta
brasileira de redução tarifária para 49 produtos químicos com alíquotas de importação
variando de 10% a 12% e que a partir e março de 2019 terão o Imposto de Importação
alterado para 2%, após incorporação pelos Estados Partes aos respectivos
ordenamentos jurídicos.
A proposta foi oriunda de consenso dos setores produtivos brasileiro, argentino e
uruguaio. É o primeiro caso de redução setorial da TEC realizada pelo Mercosul e tratase ainda da primeira revisão abrangente das linhas tarifárias desde 1995, levando a
uma redução de tarifas para insumos não produzidos no bloco.
Dentre as 49 reduções aprovadas pelo GMC, encontram-se o diisocianato de
difenilmetano - matéria prima para fabricação de fios de elastano – e o fluoreto de
hidrogênio (ácido fluorídrico) - matéria prima para produção de gás refrigerante R22,
utilizado em sistemas de refrigeração.

“O MDIC, em colaboração com o setor produtivo nacional, tem apoiado o processo de
atualização da estrutura tarifária brasileira. A aprovação da revisão de tarifas do setor
químico, é exemplo desse esforço. Tal revisão mostra-se particularmente relevante
para insumos da indústria de transformação, cuja redução do Imposto de Importação
impacta nos elos a jusante das cadeias produtivas da economia de forma geral, como
é o caso de insumos químicos”, disse o ministro Marcos Jorge. Ainda segundo o
ministro, este é um projeto que poderá ser estendido a demais setores.
As reduções tarifárias dos 49 produtos corresponderam em 2017 a um valor total
importado pelo Brasil de US$ 136,2 milhões e de US$ 158 milhões de importações dos
quatro países do bloco.
Consumidores seguem confiantes em dezembro
19/12/2018 – Fonte: CNI
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) registrou 114,3 pontos em
dezembro, aumento de 0,6% em relação a novembro, é o sexto aumento consecutivo
do indicador.
Dezembro/2018

Custos da indústria brasileira aumentam 3,8%, informa CNI
19/12/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 18-12-2018)
Estudo mostra que, no terceiro trimestre, os empresários conseguiram recompor os
lucros porque os preços dos produtos manufaturados no mercado doméstico subiram
mais dos que os custos industriais
Os custos da indústria brasileira subiram 3,8% no terceiro trimestre em relação ao
segundo trimestre, na série livre de efeitos sazonais.
A alta foi impulsionada pelo aumento dos custos dos bens intermediários, da energia
e do capital de giro, informa o Indicador de Custos Industriais, divulgado pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (12).
“Trata-se de um aumento significativo”, avalia a economista da CNI Maria Carolina
Marques. Ela lembra que as incertezas do período eleitoral, que provocaram a
desvalorização do real no terceiro trimestre, contribuíram para a alta dos bens
intermediários importados utilizados nos processos de produção.

De acordo com o estudo, o custo com bens intermediários nacionais e importados
aumentou 5,3% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, na série de
dados dessazonalizados.
Foi o segundo maior aumento registrado desde o último trimestre de 2015 e só ficou
atrás do verificado no segundo trimestre deste ano. Os custos com bens intermediários
importados subiram 9,1% e os dos insumos nacionais aumentaram 4,6% no terceiro
trimestre frente ao segundo trimestre, na série com ajuste sazonal.
No mesmo período, o custo com energia aumentou 6,4%. Foi o quinto trimestre
consecutivo de elevação desse componente. Mesmo com a manutenção da taxa básica
de juros em 6,5% ao ano, o custo da indústria com capital de giro cresceu 3,8% no
terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. O primeiro aumento depois de
nove meses consecutivos no indicador pode ser resultado das incertezas do período
eleitoral, avalia a CNI.
COMPETITIVIDADE - Segundo Maria Carolina Marques, o impacto dos aumentos
depende da estrutura de custos dos diferentes setores. “Indústrias que usam mais
insumos importados tiveram aumentos maiores nos custos. O mesmo ocorreu com as
indústrias que consomem muita energia nos processos de produção”, diz a
economista.
Apesar disso, destaca Maria Carolina, as empresas conseguiram repassar a alta dos
custos. No mesmo período em que os custos subiram 3,8%, os preços dos produtos
industrializados no mercado interno subiram 4,2%. “Na média, a lucratividade das
empresas não ficou comprometida”, afirma.
A competitividade dos produtos brasileiros também melhorou, pois, com a valorização
do dólar, os custos dos manufaturados importados subiram 12,2%. “O ganho de
competitividade da indústria brasileira também ocorreu no mercado internacional.
Enquanto os custos industriais se elevaram em 3,8%, o índice de preços dos produtos
manufaturados nos Estados Unidos, em reais, aumentou 10,4% no período”, informa
o estudo.
Secretaria de Comércio e Serviços publica tabela de correlação entre versões
1.1 e 2.0 da Nomenclatura Brasileira de Serviços
19/12/2018 – Fonte: MDIC (publicado em 18-12-2018)
Documento informa a correspondência entre códigos de serviços da NBS
A Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC publicou, nesta segunda-feira, uma
tabela de correlação entre códigos de serviços da versão anterior (1.1) e da nova

versão (2.0) da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações
que Produzam Variações no Patrimônio (NBS).
A ferramenta orienta usuários da NBS na classificação de serviços, conforme sua nova
versão. Eventuais dúvidas sobre a classificação de serviços devem ser encaminhadas
via processo administrativo de consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), nos termos do art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme
previsto no Decreto de criação da NBS e das NEBS (Decreto nº 7.708, de 02 de abril
de 2012). A tabela de correlação publicada não substitui o processo de consulta oficial.
NBS
Instituídas em 2012, a NBS e suas Notas Explicativas (NEBS) definem o classificador
nacional para a identificação de serviços.
Em setembro foi publicada a versão 2.0 da NBS, que traz uma completa revisão da
nomenclatura a fim de aproximá-la da versão mais recente da Classificação Central de
Produtos das Nações Unidas (CPC).
As alterações têm o objetivo de permitir uma maior harmonização entre a classificação
nacional e referências internacionais, facilitando o intercâmbio de informações e
comparações estatísticas. A nova versão da nomenclatura auxiliará, ainda, o
desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a nichos específicos do setor de
serviços.
Entre suas aplicações, a NBS é o classificador de serviços e intangíveis no Sistema
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), além de outros usos, como a definição
dos serviços passíveis de concessão de Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
(ACC) e Adiantamentos sobre Cambiais Entregues (ACE).
Ociosidade se reflete em uso da capacidade instalada e desemprego, diz BC
na ata
19/12/2018 – Fonte: EM.com (publicado em 18-12-2018)
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltou a avaliar, na ata de
seu último encontro, que "os dados indicam continuidade do processo de recuperação
gradual da economia brasileira". Ao mesmo tempo, o colegiado pontuou que a
economia segue operando com alto nível de ociosidade, "refletido nos baixos índices
de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego".
Inflação subjacente
Em outro trecho da ata, o BC retomou a ideia de que diversas medidas de inflação
subjacente estão "em níveis apropriados ou confortáveis", inclusive os componentes
de serviços ("mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária").
Estímulo
O Banco Central defende que o atual momento da economia recomenda estímulo
através dos juros e também entende que o patamar vigente da taxa Selic gera esse
efeito positivo sobre a demanda no Brasil. A avaliação consta do parágrafo 16 da ata
da reunião de dezembro.
Nesse trecho do documento, os diretores do BC notam que o atual quadro econômico
conta com expectativas de inflação ancoradas, medidas de inflação em níveis
apropriados ou confortáveis, projeções em direção às metas para 2019 e 2020 e
elevado grau de ociosidade. Essas condições, defende o BC, prescrevem "política
monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural".

A ata repete que estimativas dessa taxa envolvem elevado grau de incerteza, mas o
texto diz que há o entendimento de que "as atuais taxas de juros reais ex-ante têm
efeito estimulativo sobre a economia".
Sobre o grau de estímulo à economia, os diretores do BC notam no parágrafo 17 que
a intensidade adequada "depende das condições da conjuntura, em particular, das
expectativas de inflação, da capacidade ociosa na economia, do balanço de riscos e
das projeções de inflação".
Decisões pautadas por cautela
A ata do último encontro do Copom trouxe uma novidade ao abordar os fatores levados
em conta pelo colegiado em suas decisões. A instituição destacou três princípios
fundamentais considerados por seus membros: a cautela, a serenidade e a
perseverança.
No parágrafo 22 do documento, os membros do Copom "ponderaram que cautela,
serenidade e perseverança nas decisões de política monetária, inclusive diante de
cenários voláteis, têm sido úteis na perseguição de seu objetivo precípuo de manter a
trajetória da inflação em direção às metas".
Para o colegiado, as "decisões pautadas por esses princípios constituem bom guia para
a política monetária".
Em outros trechos, a ata registra que os membros do Copom debateram a
conveniência de passar sinalizações sobre a evolução futura da política monetária.
"Todos concordaram que a atual conjuntura recomenda manutenção de maior
flexibilidade para condução da política monetária, o que implica abster-se de fornecer
indicações sobre seus próximos passos", registrou a ata. "Os membros do Copom
reforçaram a importância de enfatizar seu compromisso de conduzir a política
monetária visando manter a trajetória da inflação em linha com as metas."
Assim como vinha fazendo em documentos anteriores, no lugar de sinalizar os
próximos passos, os membros do Copom reafirmaram a preferência por "explicitar as
condicionalidades sobre a evolução da política monetária, o que melhor transmite a
racionalidade econômica que guia suas decisões".
"Isso contribui para aumentar a transparência e melhorar a comunicação do Copom",
registrou a ata. "Nesse contexto, (os membros) voltaram a ressaltar que os próximos
passos na condução da política monetária continuarão dependendo da evolução da
atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação."
Equipe de Guedes quer acabar com contribuição compulsória para Sistema S
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Marcos Cintra disse que o objetivo é baixar os custos de contratação para
gerar empregos
A equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda acabar com a
obrigatoriedade de pagamento ao Sistema S pelas empresas. A ideia é retirar a
contribuição da lista de recolhimentos compulsórios que incidem sobre a folha de
salários.
O futuro secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, disse que o objetivo é
baixar os custos de contratação para gerar empregos. "O custo da folha [de
pagamentos] é onerado em 20% de contribuição patronal para o INSS e mais 6,5%
aproximadamente do Sistema S. É esse estudo que está sendo objeto agora de uma

avaliação muito precisa, porque o principal objetivo é gerar empregos, fazer a folha
de salários ser menos onerada", afirmou Cintra.
"Não existe política mais regressiva do que tributar o salário, que acaba resultando
em 13 milhões de desempregados no país, fora a economia informal".
Nesta segunda-feira (18), Guedes afirmou, na Firjan (federação das indústrias do Rio),
que pretende "meter a faca" no Sistema S.
A declaração levou a interpretações de que o governo poderia estar interessado em
ficar os recursos, hoje destinados a entidades como Sesc e Senai, para financiar
políticas próprias de capacitação.
O Sistema S é um dos principais financiadores dos programas do Senai e também
banca o funcionamento da rede Sesc. São recolhidos cerca de R$ 20 bilhões por ano,
segundo o secretário.
Cintra afirmou que não se trata de tomar para o governo o recurso que vai para o
Sistema S, mas desonerar as empresas.
"É simplesmente que o setor privado possa dispor desses recursos voluntariamente
em um programa que lhe seja de melhor proveito, não necessariamente obrigando
que esses recursos sejam depositados no governo e o governo seja o repassador para
as entidades que prestam esse serviço", afirmou Cintra.
"Se as empresas acreditam que é um sistema bom, que lhe presta bons serviços, ela
vai poder fazer isso, pagando menos ao governo que faz a intermediação e
diretamente financiando esses serviços através de empresas privadas, onde quiser".

Cintra afirmou que a equipe está trabalhando nestes estudos e que até meados de
janeiro pretende entregar uma proposta sobre que linha adotar.
"Estamos trabalhando muito seriamente nisso e até meados de janeiro vamos ter uma
definição sobre que linha adotar, que percentual do ônus sobre a folha de salários será
reduzido. Esperamos que isso gere um impacto de emprego muito positivo", afirmou.
Ele acrescentou que não o estudo não se concentra apenas no Sistema S, mas também
testa a viabilidade de retirar contribuições que incidem sobre a parcela paga ao
trabalhador.

"Poderá haver uma substituição de fontes. Estamos fazendo substituição de fontes",
afirmou, referindo-se provavelmente à retirada de tributos que incidem sobre os
salários e elevando outros que incidem sobre outros pagamentos.
Para Sesi e Senai, corte no Sistema S pode levar a fechamento de escolas
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Entidades calculam fim de 498 mil vagas no ensino básico ou nos cursos
técnicos
Entidades que fazem parte do Sistema S reagiram à perspectiva de corte citada pelo
futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.
O Sesi (Serviço Social da Indústria) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) calculam que uma redução de 30% nos recursos do sistema representaria
um corte de 1,1 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo Senai por
ano, além do fechamento de 162 escolas de formação profissional da entidade.
Entre outros impactos, as entidades calculam um corte de 498 mil vagas para alunos
do ensino básico ou na educação de jovens e adultos do Sesi.
Edivaldo Del Grande, presidente do Sescoop/SP (Serviço de Aprendizagem do
Cooperativismo), manifestou preocupação com o resultado das cooperativas.
Em nota, o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte) afirmou que “a qualidade de vida” dos trabalhadores do
transporte está “diretamente ligada” à entidade, que atua na qualificação de
motoristas.
O MDB Nacional disse, por meio de sua conta no Twitter, que “é um desserviço e
prejuízo ao futuro do país desmantelar o que vem dando certo”.
As reações se opõem às ponderações do presidente do Sebrae Nacional, Guilherme
Afif Domingos, que disse ser possível manter o Sistema S atuante mesmo com cortes.
Afif, que será assessor especial de Guedes no governo Jair Bolsonaro, diz ser positivo
para o mercado de trabalho diminuir os custos que incidem sobre a folha de
pagamento.
Para lidar com reduções de receita, o Sebrae teria de elevar sua eficiência, segundo
Afif, concentrando suas atividades em ações que promovam o acesso dos pequenos
negócios a mercado e a crédito.
O Sistema S, criado nos anos 1940, pode ser modernizado, segundo Afif, que sugere
a busca por uma atuação mais articulada entre as instituições.
'Sistema S' defende papel de entidades após ameaça de corte de verbas
19/12/2018 – Fonte: G1 (publicado em 18-12-2018)
Sistema S reúne 9 entidades que, em 2018, receberam do governo repasse
de R$ 17 bilhões.
Entidades do chamado "Sistema S" defenderam o papel desempenhado pelas
instituições, depois que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu, na
segunda-feira, "meter a faca no Sistema S", durante evento com empresários na
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo ele, o corte pode chegar
a 50% dos recursos. Proposta de mudar Sistema S visa a diminuir custos de empresas,
diz futuro secretário

Veja abaixo a repercussão da fala de Guedes entre as entidades.
Firjan
Em nota, a Firjan disse que os comentários de Guedes "precisam ser encarados como
parte deste desafio, em especial de uma discussão mais ampla sobre o papel das
entidades de representação empresarial num cenário de necessidade de redução de
custos e resgate da competitividade do país".
"O mais importante no encontro de hoje (segunda-feira, dia 17) foi expor a abertura
de um canal de interlocução que certamente abrigará não apenas a Firjan, mas a todas
as entidades de representação da indústria e do comércio".
"É chegada a hora de uma discussão franca e transparente com o Governo e está clara
a disposição do ministro em dialogar".
"É evidente que, como parte desta interlocução, será possível expor o papel
fundamental desempenhado pelas entidades que compõem o Sistema S na formação
da mão de obra e na parceria em áreas críticas e habitualmente desassistidas como
saúde e educação".
"É importante que as lideranças empresariais se mostrem sensíveis e prontas a
oferecer sua contribuição para o esforço maior de ajuste das contas do Estado, mas
também será importante constatar que o Governo esteja aberto a ouvi-las para
compreender, em toda a sua dimensão, o papel social inestimável das instituições que
integram o Sistema S em todo o Brasil".
Sescoop
O sistema OCB (que administra o Sescoop) disse que “aguardará pronunciamento
oficial do governo eleito sobre as possíveis mudanças no Sistema S para então se
posicionar”.
SEST/SENAT
"O desempenho e a qualidade de vida dos trabalhadores do transporte estão
diretamente ligados ao SEST SENAT – Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte. O SEST SENAT é responsável pela qualificação
profissional de todos os trabalhadores do transporte no Brasil, tais como motoristas
de ônibus, caminhoneiros e taxistas, entre outros. Em 25 anos, foram prestados mais
de 126 milhões de atendimentos 100% gratuitos. Só em 2018, foram prestados, até
setembro, 8,6 milhões de atendimentos."
Sebrae
Ao G1, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse que a fala de Guedes
"abre a discussão" sobre "fazer mais com menos". "A visão dele é de desonerar a folha
de pagamento. Quando ele fala em 'cortar', é diminuir a incidência. A contrapartida
não é fechar entidades que são entidades importantes", afirmou.
Para ele, o modelo ideal "deve ser um modelo em que essas entidades de serviço
social autônomas têm que ter com o governo um contrato de gestão para poder
estabelecer as diretrizes governamentais, em parceria com a iniciativa privada".
Afif aceitou convite para fazer parte do governo de Jair Bolsonaro, como assessor
especial do fututo ministro Paulo Guedes.
CNI
Procurada pelo G1, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) não retornou. Em
evento realizado nesta quarta-feira, no entanto, o presidente da entidade, Robson
Braga, defendeu as atividades do Sesi e do Senai, ligados à indústria. Andrade afirmou
que pesquisa realizada pelo Ibope apontou que 72% dos brasileiros avaliam o SESI
como bom ou ótimo e 79% consideram o Senai bom ou ótimo.

“A indústria representa 22% do PIB, 32% dos impostos federais e 25% da Previdência
Social. A indústria exporta 111 bilhões de dólares e emprega 9 milhões de
trabalhadores do Brasil. Hoje, o maior problema que temos é o de segurança jurídica”,
afirmou, de acordo com a própria CNI.
Outras entidades
Procuradas pelo G1, CNA (Senar), CNC, e Sesc não deram retorno. O Senac informou
que não irá se pronunciar.
Entenda o sistema S
O sistema S reúne entidades empresariais voltadas para o treinamento profissional,
assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica – serviços considerados
de interesse público.
Atualmente, 9 entidades compõem o sistema. Todas têm seu nome iniciado com a
letra "S": Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do
Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
Embora sejam privadas e administradas por federações e confederações patronais,
essas entidades são mantidas por contribuições estipuladas em lei e administram
recursos públicos. Em 2018, segundo a Receita Federal foram repassados R$ 17,08
bilhões. No ano passado, foram R$ 16,47 bilhões.
Arrecadação do Sistema S
Uma parte das contribuições e tributos que as empresas pagam sobre a folha de
pagamento é repassado para as entidades do Sistema S. As alíquotas das
contribuições variam em função do tipo do contribuinte. Os percentuais vão de 0,2%
a 2,5%, e são as seguintes:










Senai: 1,0%
Sesi: 1,5%
Senac: 1,0%
Sesc: 1,5%
Sebrae: variável no intervalo de 0,3% a 0,6%
Senar: variável no intervalo de 0,2% a 2,5%
Sest: 1,5%
Senat: 1,0%
Sescoop: 2,5%

Artigo: A facada de Bolsonaro no Sistema S
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Ideia de acabar com serviço social das empresas cria mais conflito cultural e
empresarial
O Sesc de São Paulo gastou em atividades culturais o equivalente a dois terços da
despesa do Ministério da Cultura em 2017. O futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes, quer enfiar a faca no Sistema S, do qual o Sesc, o Serviço Social do Comércio,
faz parte.
Pessoas que trabalham no ramo já sentiam a faca no pescoço com a eleição de um
presidente em geral avesso à cultura. O pânico aumentou. Mas a ameaça de desmonte
do Sistema S leva o conflito muito além.

Unidade em Campinas do Senai, custeado pelo Sistema S - Unidade em Campinas do
Senai, custeado pelo Sistema S
O plano bolsonarista ameaça desde as finanças da Confederação Nacional da Indústria
até centenas de milhares de empregados nos serviços sociais do empresariado,
passando por centenas de milhares de crianças matriculadas nas escolas de educação
básica do sistema, para nem falar dos estudantes dos centros de formação técnica. O
"plano S" de Bolsonaro deve criar encrenca política.
Guedes sugeriu que a facada pode chegar a 50% das receitas do Sistema S, composto
também de Senac, Sesi, Senai, quase uma dúzia de "Ss". Seu futuro secretário da
Receita, Marcos Cintra, diz que estuda o fim da contribuição obrigatória para o sistema.
Esses serviços sociais autônomos começaram a ser criados na ditadura de Getúlio
Vargas, anos 1940, a fim de financiar o treinamento profissional. Empresas têm de
contribuir para o sistema com até 2,5% do que gastam em folha de salários.
O dinheiro não vai para o caixa do governo, não passa pelo Orçamento, pelo
Congresso. Fica com as confederações patronais de indústria, comércio, transporte,
pequenas e médias empresas etc.
É uma espécie de imposto sob administração privada. A arrecadação para o Sistema
S equivale a 0,3% do PIB (o Bolsa Família gasta 0,45% do PIB, por exemplo); a 3,4%
de tudo que se arrecada no país com impostos sobre folha de salários.
Economistas não gostam do esquema. O custo em termos de preços mais elevados de
produtos, além da perda de produção e de emprego, recai sobre a sociedade em geral.
Os benefícios diretos ficam com quem usa o sistema de educação, assistência médica
e social, lazer, esporte, turismo, treinamento, educação (e com líderes políticos do
empresariado, para quem o Sistema S é fonte de poder).
O que fazer? Para economistas-padrão, o destino do dinheiro deve ser discutido pelo
Congresso ou, simplesmente, o tributo deve ser gradualmente extinto: quem quiser
que banque diretamente as despesas do "sistema". Não é simples assim, embora o
argumento dos economistas faça sentido, em tese e teoria.
Uma prioridade de Guedes é reduzir a carga tributária das empresas, de impostos
sobre a folha de salários em particular, cortando mesmo contribuições para
Previdência e FGTS, que seriam compensadas por outros impostos.
Acha que, assim, vai baratear a criação de empregos e, de quebra, diminuir a
resistência de empresários contra a abertura comercial (a redução de impostos sobre
produtos importados, o que submeteria as empresas nacionais a concorrência mais
intensa).
A discussão do Sistema S não cabe nem de longe em uma coluna. Por ora, trata-se
aqui de observar que o Sistema S é enorme, afeta milhões de pessoas e é (ou era)
bem articulado no Congresso.

Envolve gente capaz de fazer barulho, como a classe média das cidades maiores, os
povos da cultura e o empresariado mais político.
Em suma, Guedes se prepara para sua batalha crucial, a da Previdência, fazendo
inimigos por toda a parte e ao mesmo tempo.
Vinicius Torres Freire -Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em
administração pública pela Universidade Harvard (EUA).
Corte não extingue Sistema S
19/12/2018 – Fonte: G1
Proposta de redução de impostos gerou alvoroço, mas ninguém melhor que
os próprios empresários para criar novas formas de arrecadação que
preservem os serviços
Não se muda nada se tudo continuar a ser feito do mesmo jeito. É um truísmo que se
aplica a todas as intenções do governo Jair Bolsonaro, em especial na área econômica.
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, causou alvoroço ao anunciar segundafeira, em discurso na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), cortes de
30% a 50% nos impostos destinados a financiar o Sistema S, grupo que reúne nove
associações empresariais como Sesc, Senai e Sesi.
A reação foi a esperada. Em comunicados, os afetados lamentaram que milhões
ficariam sem formação profissional, milhares sem emprego e que os cortes teriam
“efeitos devastadores”, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.
Estima-se que os repasses do governo às associações que formam o sistema S, entre
1% e 2,5% da folha de pagamento dependendo do setor empresarial, somem R$ 18
bilhões em 2018. Elas ainda obtêm receitas adicionais com contribuições diretas e
cobranças. No total, movimentam entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões.
O dinheiro financia 3,5 milhões de alunos do ensino profissionalizante, além de eventos
esportivos, turísticos ou culturais. São serviços de qualidade reconhecida, que se
beneficiam da gestão privada, embora o financiamento público seja predominante.
Não é nova a intenção de promover cortes nos impostos que financiam o Sistema S.
Dois anos atrás tramitava no Senado uma proposta para reduzir os repasses do
governo em 30%, de modo a aliviar a carga tributária sobre as empresas.
Naquela época, uma redução de 30% sobre o total de R$ 16,4 bilhões repassados
correspondia a menos de 20% das receitas totais. Num momento de crise financeira,
é um corte substancial, mas não além do razoável. Não acabaria com os serviços
prestados.
Poderia reduzi-los, é verdade. Mas a própria característica híbrida do Sistema S fornece
caminhos para ampliar a arrecadação de outras formas. Ao amedrontar os empresários
com a ampliação do percentual para 50%, Guedes quer basicamente que eles se
mobilizem para explorar outras formas de financiamento.
Claro que, para voltar ao truísmo, se continuarem a fazer tudo como hoje, haverá
perda de qualidade nos serviços. Não haveria outras formas de arrecadar recursos?
Por que o governo é sempre visto como um salvador nacional, um saco sem fundo de
onde tudo tem de sair?
Ninguém nega que o Estado tem um papel essencial na ação social, educação, saúde
ou redução de desigualdades. Mas em que medida se justifica cobrar imposto sobre

quem produz para transferir a organizações que mantêm vantagem competitiva
intransponível sobre qualquer outro que queira prestar os mesmos serviços?
Tome o caso dos cursos profissionalizantes. Não haveria como instaurar um mercado
competitivo, já que a demanda na área é crescente? Para fazer isso, o governo deveria
não subsidiar as empresas ou organizações que fornecem tais cursos, mas distribuir
bolsas de estudo a quem precise. O dinheiro seria investido diretamente nos maiores
interessados, em vez de financiar burocracias e criar grupos de interesse em manter
verbas do Estado.
A declaração de Guedes poderá naturalmente esbarrar no principal obstáculo que já
emperrou outras tentativas de reformar o Sistema S: o lobby das associações
empresariais no Congresso, sempre alerta para evitar qualquer mudança no statu quo.
Ela oferece, porém, uma oportunidade para o próprio Sistema S reagir, com uma
proposta de redução da dependência do Estado. Pode ser um mecanismo gradual, um
novo sistema de bolsas ou qualquer inovação que permita deixar de depender dos
impostos.
Ninguém melhor que os próprios empresários para saber quanto o alívio tributário
representa em incentivo ao empreendedorismo e à geração de empregos. Bastaria
levar esse mesmo espírito de inovação à gestão financeira do sistema S e tentar fazer
diferente.
"Paulo Guedes quer ‘meter a faca’ no Sistema S. Mas o que isso significa?
19/12/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 18-12-2018)
Em 2018, o Sistema S arrecadou R$ 17 bilhões, via contribuições compulsórias. Futuro
ministro da economia fala em mudar isso e já enfrenta resistência
A reforma trabalhista acabou com o imposto sindical, a cobrança compulsória que
financiava os sindicatos laborais e patronais, que agora sofrem às mínguas para se
manterem na ativa. De fato, as entidades que representam o lado do empregador
também foram afetadas por essa mudança, mas ainda havia um trunfo: as
contribuições obrigatórias destinadas ao Sistema S. O tema sequer foi discutido na
época da reforma, mas está na agenda do governo de Jair Bolsonaro (PSL).
Na segunda-feira (17), o futuro ministro da economia, Paulo Guedes, disse que “tem
que meter a faca do Sistema S também”, em discurso para empresários na Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Mas, o que significa mexer com o Sistema
S?
É mexer com um conjunto de nove organizações que tem uma arrecadação bilionária.
Neste ano, o Sistema S arrecadou R$ 17 bilhões, de acordo com dados da Receita
Federal. É um avanço de 9% desde 2015 – para comparação, no período a inflação
acumulada foi de 14,4%, segundo o IPCA.
Esse dinheiro é obtido por um desconto compulsório que incide sobre a folha de
pagamento das empresas – a alíquota varia de 0,2% a 2,5%, dependendo do setor.
Apesar de serem entidades privadas, essas contribuições são consideradas parafiscais,
pela natureza do serviço prestado – geralmente nas áreas de educação, treinamento
profissional e assistência social.
Paulo Guedes indicou que “meter a faca” no Sistema S tem relação com o plano de
desoneração das folhas de pagamento. Não há nenhum plano formatado e já
divulgado, mas o ministro chegou a falar em um corte de até 50%. “Vocês estão
achando que a CUT [Central Única dos Trabalhadores] perde sindicatos e aqui fica tudo
igual, o almoço é bom desse jeito, ninguém contribui?”, declarou Guedes aos
empresários que estavam na Firjan

O economista Marcos Cintra, que vai ser o responsável pela secretaria especial da
Receita Federal, declarou ao Broadcast/Estadão que esse processo de corte será
gradual, mas começará “imediatamente”. A explicação de Cintra é de que muito do
que o Sistema S oferece pode ser feito pelo mercado de forma competitiva, de modo
que só seria preciso preservar as atividades com características de bens públicos.
Quem recebe mais
O Sistema S é composto por nove entidades: Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae, Senar,
Sest, Senat e Secoop. Juntas, essas entidades arrecadaram pouco mais de R$ 17
bilhões em 2018 – em 2015, a arrecadação era de R$ 15,7 bilhões, valor que cresceu
ano a ano, apesar da crise econômica enfrentada pelo Brasil.
Em 2018, apenas quatro dessas organizações – Sesi, Senac, Sesc e Sebrae –
arrecadaram R$ 13,3 bilhões, equivalente a 77,7% do total. O Sesi é ligado à
Confederação Nacional da Indústria (CNI); Sesc e Senac, à Confederação Nacional do
Comércio (CNC); enquanto o Sebrae é administrado por um conselho deliberativo
formado por representantes dos demais setores.
O volume de dinheiro arrecadado pelo Sistema S não é pouco: em 2017, foi 6,5 vezes
maior que a contribuição sindical. Equivale a quase 60% da verba anual do Bolsa
Família, programa de transferência de renda que atende a 14 milhões de famílias no
Brasil.
A gestão do dinheiro do Sistema S é feita pelas próprias organizações, que fazem
prestações de contas próprias e passam por auditorias internas, mas a transparência
é um ponto fraco. O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou uma auditoria nas
contas do sistema, mas o processo não foi concluído.
Reação das entidades
As declarações de Guedes e Cintra repercutiram além das entidades do Sistema S.
Mas uma postura mais sóbria só foi adotada pelo presidente da Firjan, Eduardo
Eugênio Gouvêa Vieira. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele argumentou
que não tem cabimento ir a público para mostrar os benefícios sociais das entidades,
já que a discussão é sobre o financiamento. Na visão dele, o atual modelo de
financiamento onera as folhas de pagamento e é preciso descobrir nova fonte de
recursos.
“O novo governo diz muito bem que, para as empresas seguirem adiante, elas
precisam ser leves: menos estrutura de impostos e menos penduricalhos no custo da
mão de obra. Precisam ser leves para empregarem mais”, avaliou. Para ele, é preciso
debater para salvar o trabalho feito pelas instituições ou restará “terra arrasada”.
As demais manifestações foram todas na linha de destacar os feitos, mas não
mencionar o financiamento. O diretor-geral do Senai e diretor-superintendente do
Sesi, Rafael Lucchesi, declarou que a proposta de cortes teria “efeitos devastadores”
sobre as instituições, e que pesarão sobre educação, saúde e economia do país. O
Senai, por exemplo, tem 541 escolas em todo o país, com 2,3 milhões de alunos –
70% dos cursos são gratuitos. A entidade calcula que, com os cortes aventados pele
ministro, 162 escolas seriam fechadas.
Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
aproveitou a agenda do dia – em que se encontrou com o presidente do Supremo
Tribunal Federal (SYF), Dias Toffoli, e com o ministro Vital do Rêgo, do TCU – para
ampliar a defesa do Sistema S. Além de listar alguns números de Sesi e Senai, ele
lembrou o peso da indústria na economia brasileira.
Quem também se manifestou, por meio de nota, foi Clésio Andrade, presidente da
CNT e presidente dos conselhos nacionais do Sest e Senat. “Em 25 anos, foram
prestados mais de 126 milhões de atendimentos 100% gratuitos. Só em 2018, foram

prestados, até setembro, 8,6 milhões de atendimentos”, diz a nota. As duas
organizações arrecadaram, juntas, $ 866,7 milhões em 2018 – um avanço de 18%
ante os R$ 751,8 milhões arrecadados em 2018.
Senadores também reclamam
O assunto Sistema S também foi pauta da última reunião dos senadores que
participam da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que defenderam o atual
modelo. O senador Armando Monteiro (PTB-PE), que é ex-presidente da CNI,
considerou infeliz a fala de Paulo Guedes, associada a um governo que quer “imprimir
uma marca de mudança”, mas que não necessariamente tem uma avaliação acurada
dos efeitos das posições que tomam.
“O que se propõe é uma discussão serena, no fórum adequado, para se discutir a
relação custo/benefício do Sistema S, porque é uma estrutura que funciona há
décadas, que tem foco”, defendeu, conforme registro da Agência Senado.
Romero Jucá (MDB-RR), que não se reelegeu esse ano, disse que Paulo Guedes pode
não estar “familiarizado com o que representa o Sistema S”. O senador Paulo Rocha
(PT-PA) considera as entidades primordiais para o aprimoramento profissional dos
trabalhadores. “Se o governo vem com mudanças, temos de enfrentá-las de uma
maneira democrática, como construímos o nosso país. Isso não pode ser feito dessa
forma preconceituosa, como ele se manifestou pelo menos no primeiro momento”,
declarou.
Veja a evolução da arrecadação do Sistema S
Veja quanto cada entidade que faz parte do Sistema S arrecadou de 2015 a 2018. Os
dados consideram o período de janeiro a dezembro de cada ano e são disponibilizados
pela Receita Federal.

Sistema S reage à proposta de Guedes
19/12/2018 – Fonte: EM.com
A declaração do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, de que é preciso "meter
a faca no Sistema S" provocou reações de entidades que integram o sistema, entre
elas o Sesi, o Senac e o Senai. Nessa terça-feira, 18, elas divulgaram notas em que
dizem que os serviços oferecidos serão prejudicados com a redução dos repasses.
Falam em fechamento de unidades e demissão de funcionários.

Na segunda-feira, 17, depois da declaração de Guedes a uma plateia de empresários,
o economista Marcos Cintra, que vai comandar a secretaria especial da Receita
Federal, afirmou que a meta, em estudo pela equipe de transição, é cortar pela metade
os repasses ao Sistema S.
Uma parte das contribuições e tributos que as empresas pagam sobre a folha de
pagamento é repassada para as entidades do Sistema S. O dinheiro deve ser usado
para treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência
técnica. Neste ano, foram repassados R$ 17,1 bilhões. Em 2017, R$ 16,5 bilhões.
Em nota, o Sesi e o Senac afirmaram que a redução no repasse de recursos deixaria
"mais de 1 milhão de estudantes sem opção de cursos de formação profissional e 18,4
mil funcionários das entidades perderiam o emprego".
Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, afirmou que a proposta terá "efeitos
devastadores" sobre essas instituições, responsáveis pela formação técnica e
profissional de jovens. No caso do Senai, que atende 2,3 milhões de alunos, ele prevê
que 162 escolas, de um total de 541, fechariam as portas com os eventuais cortes. As
regiões mais afetadas, afirma Lucchesi, seriam Norte e Nordeste.
Sobre o Sesi, que tem 1,2 milhão de alunos na educação básica, Lucchesi diz que os
cortes levariam ao fechamento de 155 escolas, além de inviabilizar parte da prestação
de serviços de saúde.
O braço do sistema associado ao setor de transportes também se manifestou após a
declaração de Paulo Guedes. Sem citar diretamente os cortes pretendidos pelo novo
governo, o presidente do Sest e do Senat, Clésio Andrade, divulgou nota afirmando
que foram prestados neste ano, até setembro, 8,6 milhões de atendimentos gratuitos
de qualificação profissional. Segundo Andrade, as duas entidades têm hoje 148
unidades responsáveis por 8,7 mil empregos diretos.
Desoneração
Nesta terça, Marcos Cintra disse que está conduzindo um estudo que envolve baratear
o custo de folha de salários e que tem como objetivo principal gerar mais empregos.
"O custo da folha de salário hoje é onerado em 20% de contribuição patronal ao INSS
e mais 6,5% aproximadamente do Sistema S. E é esse estudo que está sendo objeto
agora de uma avaliação muito precisa, porque o principal objetivo é gerar empregos,
fazer com que a folha de salário seja menos onerada", disse o futuro secretário.
Segundo o economista, o estudo não envolve apenas reduzir a alíquota do Sistema S,
mas envolve contribuição patronal ao INSS e "tudo aquilo que onere a folha de
salários".
"Não existe política mais regressiva, que cause mais desemprego do que você tributar
o salário. E que acaba resultando em 13 milhões de desempregados, fora a economia
informal", declarou.
‘Queremos debater ou será terra arrasada’, diz presidente da Firjan
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR
Para Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Rio
(Firjan), Paulo Guedes faz muito bem em pensar no corte de verbas para o Sistema S
e a indústria, em vez de adotar postura refratária à medida, tem de ajudar o futuro
ministro a pensar em novas formas de bancar os serviços.
“Não tem cabimento irmos a público para mostrar os benefícios sociais dessas
instituições. Isso está dado. A discussão é sobre financiamento”, disse ao jornal O

Estado de S. Paulo. “Queremos debater para salvar o trabalho que fazemos ou será
terra arrasada”.
A Firjan montou um conselho para repensar a representação empresarial. Ela
terá de mudar?
Com certeza precisará se transformar. O trunfo que temos é que percebemos isso há
20 anos. Com um governo liberal provocando (o debate), ficou mais que evidente a
necessidade de ir adiante. E tem a outra ponta, muito relacionada ao tema, que é a
questão da qualificação profissional.
Administramos no Rio o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), ambos com impacto social gigantesco. São 250 mil
matrículas, nós mudamos a vida das pessoas.
Mas não pode ser financiado, a meu ver, com impostos que oneram a folha de
pagamento. É preciso descobrir outra fonte de recurso. O novo governo diz muito bem
que, para as empresas seguirem adiante, elas precisam ser leves: menos estrutura de
impostos e menos penduricalhos no custo da mão de obra. Precisam ser leves para
empregarem mais.
É justamente o que está no radar de Paulo Guedes.
Está no radar dele e ele faz muito bem de estar no radar. O problema é descobrir a
outra fonte. Temos uma equipe técnica na Firjan dedicada a estudar modelos que
existem no mundo. Os orçamentos públicos para qualificação profissional na França,
na Espanha e na Alemanha são robustos. A questão não é saber se essas instituições
precisam existir.
Claro que precisam. Não tem cabimento irmos a público mostrar os benefícios sociais
delas. Isso está dado. A discussão é sobre o financiamento. O importante é pensar
como podemos ter as instituições e, ao mesmo tempo, a folha de pagamento mais
leve para empresários. Queremos estar abertos para discutir com a sociedade sobre o
modelo. Isso distingue o Rio de instituições semelhantes. Queremos debater para
salvar o trabalho que fazemos ou será terra arrasada.
Como deve ser essa nova representação empresarial?
O conselho que criamos, que Joaquim Falcão nos dá o prazer de presidir, é justamente
para ajudar nessa reflexão: como a empresa se coloca junto à sociedade e como
explicar à sociedade que a empresa é o único núcleo de geração de renda. Os
empresários têm imagem catastrófica e isso precisa mudar.
A representação empresarial oficial brasileira está baseada nos pilares que Getúlio
Vargas implementou no século passado, onde existe uma parte estatal através dos
sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores de outro. E existem associações
empresariais livres e espontâneas que estão aí. Com a reforma trabalhista, acabou a
obrigatoriedade do imposto sindical e é evidente que, daqui a pouco, esses sindicatos
vão se juntar e fazer o mesmo papel das associações setoriais.
É algo positivo?
É importante numa democracia ter o lobby honesto para advogar por determinados
setores empresariais: indústria química, farmacêutica, o que for. Agora, uma
democracia madura precisa ter também a voz horizontal de quem emprega. Não pode
ser essa herança de Vargas onde há diferentes categorias econômicas: indústria é uma
coisa, comércio outra, a agricultura outra. A Apple é o que? Indústria, serviço,
comércio? Ficou evidente o envelhecimento da estrutura (de representação
empresarial).
O senhor sugere uma representação empresarial única?
A representação dos diferentes segmentos é algo importante, já existe e vai continuar.
Mas elas vão acabar se juntando aos sindicatos empresariais da mesma matéria. Não

tem cabimento existir o Instituto Aço Brasil e, ao mesmo tempo, termos sindicato
empresarial siderúrgico em São Paulo e em Minas Gerais, por exemplo. No mundo
moderno, isso não cabe mais.
Há a percepção de que essa estrutura está condenada a ser transformada. Se ela não
for modificada, ficará indiferente. Se queremos trazer um Brasil moderno para essas
empresas, não podemos ser modernos em parte. Queremos um sistema fiscal
moderno, tecnologia de ponta, educação de primeiro mundo e a representação
empresarial arcaica? Não pode.
O fim do Ministério da Indústria traz desafios ao setor?
Não acredito. E não vejo mal algum na fusão dos ministérios. Ter acabado com o
Ministério da Indústria e ter colocado a macroeconomia e a microeconomia
subordinadas à mesma estrutura é muito bom. Houve protesto, mas não vejo como
sustentar oposição à essa ideia. A macroeconomia só funciona se tiver renda da
microeconomia. Não existe alguém que vá colocar em risco isso.
8 motivos para apoiar o SESI e o SENAI
19/12/2018 – Fonte: CNI (publicado em 18-12-2018)
Caso o novo governo corte o orçamento do Sistema S, os mais prejudicados serão os
jovens e os trabalhadores de todo o Brasil. SESI e SENAI oferecem educação de
qualidade e promovem inovação, saúde e segurança no trabalho.
Em discurso nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, o futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, afirmou que pretende cortar entre 30% e 50% dos
recursos do Sistema S.
As entidades que integram o Sistema S, como o Serviço Social da Indústria (SESI) e
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), são importantes aliadas do
Brasil na promoção de educação básica e profissional, inovação, tecnologia, saúde e
segurança no trabalho.
Será que o futuro ministro sabe a importância dessas instituições para o país? Será
que ele tem noção do prejuízo que representaria um corte desse tamanho em
entidades que têm utilizado, de maneira qualificada e transparente, os recursos
destinados pelas empresas privadas para suas ações?
Preparamos uma lista para mostrar o impacto que o corte de 30% nos recursos do
SESI e do SENAI representariam:
1. Corte de 1,1 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo SENAI
por ano

Desde 1942, o SENAI já qualificou mais de 73 milhões de brasileiros. São profissionais
bem preparados para trabalhar na indústria, setor que tanto precisa de mão de obra
especializada. Os cursos oferecidos pelo SENAI têm currículos alinhados às
necessidades das empresas brasileiras. Assim, quem procura o SENAI para
aperfeiçoamento ou requalificação, em 28 áreas de conhecimento como Elétrica,
Mecânica, Alimentos ou Construção, se destaca no mercado.

2. Fechamento de 162 escolas de formação profissional do SENAI no Brasil
A educação do SENAI é reconhecida internacionalmente - nas últimas edições da
WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo, o Brasil,
representado em sua maioria por estudantes do SENAI, conquistou o 1º lugar (2015)
e o 2º (2017). Além disso, a atuação do SENAI é reconhecida pela ONU.
3. Corte de 498 mil vagas para alunos do ensino básico ou na educação de
jovens e adultos do SESI

Em todo o Brasil, o SESI recebe, por ano, mais de 1,7 milhão de matrículas em
educação básica e continuada e ações educativas, oferecendo qualificação de
qualidade e cidadania para os brasileiros.
4. Fechamento de 155 escolas do SESI no país
O ensino oferecido pelo SESI tem atestado de qualidade. Com foco em ciências,
tecnologia, engenharia, matemática e artes, a abordagem das 505 escolas do
SESI vem trazendo resultados positivos, como o bom desempenho em português e
matemática dos alunos do 5º ano do ensino fundamental na Prova Brasil - as médias
foram superiores a dos alunos da rede privada.
5. Demissão de 18,4 mil trabalhadores do SESI e do SENAI (a maioria
educadores) em todo o país
Os profissionais que trabalham no SESI e no SENAI oferecem serviços de saúde,
educação, inovação e tecnologia para diferentes públicos. Crianças, adolescentes,
trabalhadores e indústrias serão prejudicados sem a atuação desses trabalhadores.
6. Cancelamento de atendimentos em saúde para 1, 2 milhão de pessoas

O SESI beneficia, por ano, mais de 4 milhões de trabalhadores com serviços de SST e
promoção da saúde. São cerca de 770 mil consultas, 2,5 milhões de exames
ocupacionais e 1 milhão de vacinas.
7. SENAI pode fechar em alguns estados
Com o corte de recursos, o SENAI teria suas atividades seriamente comprometidas,
podendo ser obrigado, inclusive, a encerrar suas ações em alguns estados. Seria o fim
dos cursos de educação profissional e da atuação de determinados institutos de
inovação e tecnologia, que tanto ajudam as empresas a se tornarem mais inovadoras
e competitivas.

8. SESI pode encerrar atividades em certas localidades
Todas as atividades do SESI seriam seriamente comprometidas, podendo até fechar
as portas em algumas cidades. Sem recursos, quem seriam mais prejudicados seriam
jovens e trabalhadores de todo o Brasil.
Robson Andrade apresenta resultados positivos do SESI e do SENAI para o
presidente do STF
19/12/2018 – Fonte: CNI ( publicado em 18-12-2018)
Em café da manhã na CNI, Toffoli destaca que prioridade é destravar e desburocratizar
o Brasil. Ele ressaltou a importância da segurança jurídica e das reformas da
Previdência e tributária

O encontro teve a participação de presidentes de federações estaduais da indústria e
de diretores da CNI
A contribuição do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) para o Brasil foi o principal ponto ressaltado pelo
presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
durante apresentação que fez ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Dias Toffoli. Ao lado de presidentes de federações estaduais da indústria e de
diretores da CNI, Andrade recebeu o magistrado, na manhã desta terça-feira (18), em
um café da manhã na CNI.
Robson Andrade destacou que o SENAI emprega 27 mil profissionais e tem 2,3 milhões
de alunos matriculados nos 26 estados e no Distrito Federal. Ele mencionou a
excelência dos técnicos formados pela instituição, ao lembrar que o Brasil ficou em
primeiro lugar na WorldSkills – a copa do mundo de profissões técnicas –, em 2015, e
na segunda colocação, em 2017. Os competidores brasileiros são formados
majoritariamente por estudantes do SENAI na competição realizada a cada dois anos.
“Estamos investindo R$ 3 bilhões em 26 institutos de inovação e 58 de tecnologia,
com o apoio do Instituto Fraunhofer (da Alemanha), do MIT (Massachusetts Institute
of Technology) e da Universidade de Stanford”, enfatizou o presidente da CNI. “Só
para citar um bom exemplo de produto desenvolvido pelos institutos, no Paraná
criamos uma tinta retrátil para automóvel que se regenera”, acrescentou.
Andrade também apresentou dados relativos ao SESI. Ele observou que a instituição
tem 1,2 milhão de alunos matriculados em educação básica e atende a 4 milhões de
trabalhadores beneficiados com serviço de saúde e segurança no trabalho.
Atualmente, o SESI tem 33 mil profissionais e oito centros de tecnologia.
PESQUISA - Robson Andrade mencionou pesquisa realizada pelo Ibope, divulgada na
última quinta-feira (13) pela CNI, segundo a qual 72% dos brasileiros avaliam o SESI
como bom ou ótimo e 79% consideram o SENAI bom ou ótimo. Os números mostram
ainda que 87% dos empresários industriais conhecem o SESI e 98% conhecem o
SENAI, ainda que apenas de ouvir falar.
“A indústria representa 22% do PIB, 32% dos impostos federais e 25% da Previdência
Social. A indústria exporta 111 bilhões de dólares e emprega 9 milhões de

trabalhadores do Brasil. Hoje, o maior problema que temos é o de segurança jurídica”,
concluiu o presidente da CNI.
BUROCRACIA - Em discurso voltado para os empresários, Dias Toffoli apontou como
imprescindível para o desenvolvimento do país a redução da burocracia e da
insegurança jurídica. “Sempre haverá do ponto de vista jurídico o risco, o que não é
aceitável é a incerteza. Tenho procurado trazer a previsibilidade para o meio jurídico.
Ela é fundamental”, afirmou o ministro. “O resultado das eleições mostra que a
população quer mudanças. Temos que destravar e desburocratizar o Brasil”,
acrescentou.
Para o presidente do STF, algumas reformas são imprescindíveis para o Brasil, mas,
na avaliação dele, elas precisam ser feitas sem que haja acréscimos à Constituição.
Ele defendeu uma união entre os poderes e à sociedade para a resolução dos três
problemas que enumerou como prioritários: reforma da Previdência; reforma
tributária e fiscal; e da segurança pública.
“O Brasil não vai conseguir fechar as suas contas num prazo curto se nós não
resolvermos isso. E vamos perder mercado, principalmente, para produtos de outros
países. Se o Brasil der sinais de que vai destravar a nossa burocracia, o sistema
jurídico e a gestão, os investimentos virão para o país”, destacou Toffoli.
Para exemplificar, o magistrado alertou que, se a China resolver construir 10 portos,
as obras começarão no dia seguinte de uma forma completamente desburocratizada.
“No Brasil, a média de tempo para se ter autorização chega a 10 anos. Isso diz muita
coisa e a população sente isso porque não tem emprego, não tem desenvolvimento.
Só tem uma maneira de mudar isso. É nos unirmos em um projeto nacional”.
Sistema S é imprescindível para a sociedade brasileira, diz ministro do TCU
19/12/2018 – Fonte: CNI ( publicado em 18-12-2018)
Vital do Rêgo participou de evento na CNI ao lado de Robson Braga de Andrade e de
presidentes de federações estaduais da indústria

Vital do Rêgo: “gostaria de ressaltar a importância da continuidade da prestação dos
serviços do Sistema S, aqui representado pelo SESI e pelo SENAI"
O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou nesta terçafeira (18) que o Sistema S presta um serviço imprescindível para a população na área
educacional e de capacitação de trabalhadores.
Ele participou de almoço na Confederação Nacional da Indústria, ao lado do presidente
da CNI, Robson Braga de Andrade, e de dirigentes de federações estaduais do setor.
No encontro, o ministro fez uma apresentação sobre a atuação do TCU voltada para a
melhoria do ambiente de negócios no Brasil.
“É imprescindível a função do Sistema S na sociedade brasileira. Ele ocupou um espaço
onde o Estado não estava. Quem pode educar milhões de jovens como o SENAI

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SESI (Serviço Social da Indústria)
educou? O Estado, quando viu a sua impotência, deu na Constituição essa prerrogativa
ao Sistema”, destacou Vital do Rêgo.
“Se as mudanças precisam acontecer, que aconteçam. Mas precisamos preservar a
história desse legado de mais de 50 anos. Muitos profissionais de hoje estão formados
graças às escolas do SESI e do SENAI. Eu não podia deixar de publicamente colocar a
minha irrestrita solidariedade aos senhores nesse momento”, acrescentou.
O ministro do TCU ressaltou que o trabaho de formação profissional exercido pelo SESI
e pelo SENAI contribui para o desenvolvimento da indústria nacional e da economia
brasileira.
“Gostaria de ressaltar a importância da continuidade da prestação dos serviços do
Sistema S, aqui representado pelo SESI e pelo SENAI, que, desde a década de 1940,
vem capacitando profissionalmente milhares de trabalhadores brasileiros e
contribuindo de forma fundamental para o desempenho mais qualificado de suas
atribuições”, afirmou.

Vital do Rêgo observou que o TCU tem atuado cada vez mais em uma função
pedagógica, que, segundo ele, é tão importante quanto o papel sancionatório da corte
de contas. “Temos que ensinar a não errar, a não fazer ou a fazer bem-feito. Até
porque isso nos poupa trabalho”, pontuou.
“O emaranhado de normas, a complexidade tributária, os problemas de infraestrutura,
a dificuldade de acesso ao crédito para obtenção de alvarás de funcionamento e as
intermináveis e contraproduzentes exigências cartoriais são exemplos dos entraves
que prejudicam o país”, frisou.
O ministro aproveitou o encontro para destacar a importância de o Congresso Nacional
aprovar com celeridade reformas estruturantes, como a da Previdência. “É preciso
buscar caminhos e fazer mais com menos”, enfatizou.
O presidente da CNI concordou que a burocracia tem atrapalhado o desenvolvimento
do país. Ele sugeriu um trabalho conjunto do Estado com a sociedade em prol da
construção de um país com menos burocracia e com mais segurança jurídica.
Governo de SP quer criminalizar dívida de ICMS de 16 mil empresários
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Com base em decisão do STJ, estado quer cobrar devedores considerados
contumazes
Cerca de 16 mil empresários no estado de São Paulo correm o risco de serem
condenados à detenção se for confirmada a decisão do STJ (Superior Tribunal de
Justiça) que criminalizou o não pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços).
Em agosto, o STJ considerou que Robson Schumacher e Vanderléia Shumacher,
proprietários de uma loja de produtos infantis em Santa Catarina, cometeram crime

de apropriação indébita ao não transferirem aos cofres públicos o imposto pago pelos
clientes no ato da compra.
O STJ negou o pedido de habeas corpus feito pelos comerciantes, que alegavam que
não praticaram um crime, como considerou o Tribunal de Justiça, mas mero
inadimplemento fiscal (situação em que a punição é menor, administrativa, por meio
de multa, juros e correção monetária).
Como crime, a pena por apropriação indébita tributária é de seis meses a dois anos
de detenção. Em regra, é cumprida no regime aberto.

Fachada da sede do STJ (Supremo Tribunal da Justiça), em Brasília - Alan Marques 24.nov.10/Folhapress
Se for réu primário, acaba tendo de pagar uma multa ou fazer serviços comunitários.
"Mas fica com uma espada sobre a cabeça", afirma o criminalista Ricardo Sayeg.
Havendo reincidência, pode responder em regime semiaberto.
O novo entendimento do STJ vale para as chamadas operações próprias e declaradas
ao fisco. Pode vir a alcançar os devedores de ICMS em todos os estados do país. O
caso está no STF (Supremo Tribunal Federal).
"O que se criminaliza é o fato de o contribuinte se apropriar do dinheiro relativo ao
imposto", disse o ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto no julgamento no
STJ.
Caso a decisão seja confirmada, em tese 166.088 empresários paulistas correrão o
risco de serem condenados. Juntos, eles devem R$ 89 bilhões.
O governo paulista, no entanto, pretende ir atrás apenas dos chamados devedores
contumazes, cujo número é bem menor: 16 mil, que são responsáveis por uma dívida
calculada em R$ 34 bilhões.
Os setores têxtil, de metalurgia e de máquinas e equipamentos estão entre os maiores
devedores em São Paulo.
"Não dá para colocar todos os devedores na mesma cesta", afirma Ana Lúcia Pires,
subprocuradora-geral do contencioso tributário fiscal. "O alvo não será o contribuinte
que foi atingido pela crise econômica, mas o que efetivamente se financia à custa do
Estado."
A legislação paulista considera devedor contumaz aquele com débitos durante seis
períodos de apuração, de forma consecutiva ou não, em um prazo de 12 meses.
A Procuradoria, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, pretende fazer
uma verificação minuciosa e encaminhar os casos recorrentes ao Ministério Público
Estadual.
Na avaliação do governo, o devedor contumaz chegou a essa
deliberadamente, no intuito de utilizar o valor devido como capital de giro.

situação

Como pelo entendimento anterior não havia punição criminal, deixava para resolver a
situação fiscal lá na frente, muitas vezes recorrendo a programas de parcelamento da
dívida.
A criminalização, no entendimento do governo, acaba com esse tipo de estratégia, à
medida que essa situação passa a ser equivalente à do contribuinte que recorre a
fraude para sonegar imposto.
"Ninguém tem o direito de reter o que não é seu", afirma a promotora Tatiana Bicudo.
O advogado tributarista Igor Mauler Santiago defende um dos comerciantes
condenados criminalmente em Santa Catarina. Ele contesta a decisão do STJ. "Não se
pode criminalizar o que não está previsto na lei", afirma.
O advogado considera também que a decisão, ao criminalizar o devedor da mesma
forma que o sonegador, acabará sendo contraproducente.
"Vai jogar no caminho da fraude o sujeito que não tem o dinheiro para pagar naquele
momento, mas que estava sendo franco com o fisco, declarando o imposto devido",
diz Santiago.
Preocupada com a decisão, a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
pediu e obteve autorização do STF para opinar nos autos do processo. Um estado da
Federação também poderá participar.
O advogado Ricardo Sayeg afirma que ninguém pode ser preso por dívida.
"Criminalizar o não pagamento de imposto é inconstitucional, além de uma violação
aos direitos humanos", afirma Sayeg.
O criminalista cita o "Pacto de San José da Costa Rica", assinado pelo Brasil em 1992,
pelo qual ninguém deve ser detido por dívidas, a não ser em razão de inadimplemento
de obrigação alimentar. "Se não houve fraude, não há crime."
Empresas decidem o que fazer antes de aderir a normas recentes da Receita
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo
Suspensão do CNPJ está entre as penalidades previstas para quem não se
adequar às regras
Uma parcela significativa de empresas brasileiras que têm participação estrangeira
deverá perder o prazo para se adequar a normas da Receita que entrarão em vigor
em 1º de janeiro de 2019, segundo escritórios de advocacia.
As companhias precisam informar os dados do beneficiário final quando for uma
pessoa física situada no exterior. Pela instrução normativa, quem não cumprir pode
ter o CNPJ suspenso.
A menos de duas semanas do fim do prazo, ainda há empresas que desconhecem a
obrigatoriedade, segundo Ana Paula de Ros, sócia do Martinelli.
“Há clientes que não querem indicar quem são os beneficiários finais por entender que
são informações sigilosas. Preferem pagar para ver”, diz ela.
“Ninguém sabe se a punição começa a valer em 1º de janeiro ou se haverá um
procedimento específico, mas muitos não vão conseguir [se adequar]”, afirma Ramon
Castilho, sócio do Cescon Barrieu.
“O desgaste maior é para grupos familiares. Grandes corporações com capital aberto
lá fora têm controle pulverizado.”

Como as penalidades previstas são severas e a prática está em linha com regras
internacionais, a recomendação é que alguma atitude seja tomada antes do fim do
prazo, diz Carlos Eduardo Orsolon, sócio do Demarest.
“Temos orientado que pelo menos iniciem o procedimento antes de 31 de dezembro
ou entrem com mandado de segurança até a data, para mostrar que não
descumpriram a norma por aleatoriedade.”
Penalidades previstas para empresas que não se adequarem às normas da
Receita
inscrição suspensa no CNPJ;
impossibilidade de fazer transações com bancos;
proibição de fazer aplicações financeiras;
impossibilidade de obter empréstimos.
31.dez.18
é o prazo final para empresas fornecerem informações ou informarem a inexistência
de beneficiários finais





Dois terços das indústrias paulistas terão férias coletivas
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Maior parte das empresas que irão parar apontam entrada fraca de pedidos
nesta época do ano
Entre o final de dezembro e início de janeiro de 2019, 65,6% das indústrias paulistas
(duas de cada três) terão férias coletivas ou recesso.
Os dados são de levantamento com 557 empresas feito pelo Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo) e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo).
As férias coletivas e recessos serão mais frequentes entre as empresas médias
(68,7%) e pequenas (65,7%).
Entre as grandes, o percentual é de 48,2%. As razões apontadas pelas companhias
para parar a produção são a entrada de pedidos fraca nesses meses (55,1%), seguida
por produção adiantada (27,1%) e entrada de pedidos este ano mais fraca que o
normal (19,5%).
Das indústrias que vão paralisar a produção, 40,5% terão férias coletivas ou recesso
de 11 e 15 dias.
Entre as empresas que não vão dar férias coletivas ou recesso em dezembro ou
janeiro, as justificativas são de que não sentem necessidade de reduzir ou paralisar a
produção nesse período (53,1%), de que muitos empregados tiram férias nesse
período (22,4%) e de que a entrada de pedidos este ano está mais forte que o normal
(13%).
Cida sanciona home office, mas sindicatos de servidores são contra
19/12/2018 – Fonte: Gazeta do Povo (publicado em 18-12-2018)
A governadora Cida Borghetti (PP) sancionou nesta terça-feira (18) a lei que institui o
home office para servidores estaduais. A legislação prevê que os servidores efetivos
poderão exercer suas atividades fora dos respectivos órgãos e entidades da
administração pública, de forma remota, com o uso dos recursos da tecnologia da
informação.

Apesar de a medida ser favorável aos servidores do estado, o Fórum das Entidades
Sindicais do Paraná, que reúne os sindicatos de servidores estaduais, publicou uma
manifestação contrária à proposta.
Os sindicalistas argumentam que o governo não discutiu a proposta com os servidores.
“Além da falta de diálogo, nós servidores/as do Estado numa avaliação preliminar do
projeto entendemos que virão mais retiradas de direitos, precarização do serviço
público, e prioridade da qualidade total com ênfase na meritocracia”, diz a nota.

Outra crítica feita pelos sindicatos é que o projeto não foi acompanhado de estudos
que avaliem seu impacto financeiro.
“Refutamos ainda o argumento de economicidade que o teletrabalho trará. Temos
desconfiança que o projeto poderá servir para “lavar” funcionários fantasmas. Grande
parte das atividades das áreas de segurança, meio ambiente, agricultura, saúde, e
educação, por exemplo, não permite o trabalho a distância. Não há estudos de impacto
financeiro que comprove a justificativa de economicidade contida na mensagem do
Poder Executivo”, diz o texto.
Senado volta a proibir trabalho insalubre para gestantes e lactantes
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-12-2018)
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 18, uma modificação na reforma
trabalhista do ano passado para proibir que mulheres grávidas ou lactantes sejam
obrigadas a trabalhar em local insalubre.
O projeto de lei aprovado será agora analisado pela Câmara dos Deputados. O texto
obriga o pagamento, por parte do empregador, do adicional de insalubridade, caso a
trabalhadora opte ou não por continuar a exercer as atividades com risco à saúde no
emprego.
Segundo o projeto de lei do Senado, a mulher gestante ou lactante poderá decidir se
trabalhará em locais insalubres de grau leve ou médio. Para isso, elas deverão
apresentar atestado emitido por médico do trabalho, com a respectiva autorização. A
regra proposta determina que, a priori, elas devem ser afastadas das condições de
insalubridade graves. Pela reforma trabalhista de 2017, elas só seriam afastadas
mediante atestado médico.
A proposta retoma o disposto originalmente na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para proibir o trabalho insalubre grave, tanto para gestantes quanto para
lactantes. Só que, a partir de agora, a mulher poderá decidir se retorna ou mantém
as atividades laborais, desde que com aval médico.
Pelo projeto, cabe ao contratante pagar um salário maternidade se não for possível
que a mulher grávida ou lactante afastada exerça seu trabalho em locais salubres na
empresa, quando então a gravidez passará a ser considerada de risco.
A imposição de que grávidas e lactantes trabalhassem em locais com riscos à saúde
havia gerado uma série de críticas na reforma trabalhista, inclusive durante as eleições
gerais. A reforma determinou que, para o afastamento, seria necessário apresentar

um atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher. Uma medida
provisória, acordada pelo Palácio do Planalto com os senadores durante a reforma
trabalhista, foi editada pelo governo Michel Temer para modificar a regra, mas ela
caducou em abril.
“O projeto corrige uma lacuna inaceitável na reforma trabalhista. O projeto garante o
emprego e a saúde de gestantes e lactantes. A nossa obrigação é garantir um
ambiente saudável de trabalho para as mulheres grávidas e mulheres que estão
amamentando. A saúde das crianças também está em jogo, é bom lembrar”, disse o
senador José Serra (PSDB-SP).
O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) afirmou que o projeto tira uma “mácula” da
reforma trabalhista em relação à proteção das gestantes, uma das principais
reclamações de eleitores na campanha passada.
A líder do MDB, senadora Simone Tebet (MS), disse que vai tentar levar o projeto ao
plenário da Câmara nesta quarta-feira. “Nós temos chances de já levar esse projeto
amanhã para tentar votar no plenário da Câmara, já temos deputadas acionadas e,
quem sabe, o atual presidente possa sancionar”, afirmou ela, que foi autora do
substitutivo votado.
“A CLT determinava que mulheres gestantes ou lactantes eram afastadas de qualquer
forma com insalubridade. Com a reforma trabalhista, essa situação ficou realmente
em uma penumbra. Nós estamos melhorando o que já dizia a Consolidação das Leis
do Trabalho. No grau máximo (de insalubridade), elas continuam afastadas, inclusive
lactantes com adicional. No grau mínimo e médio, a regra é o afastamento com
adicional, mas, se porventura elas quiserem, até para assegurar – na iniciativa privada
acontece muito isso – o emprego, elas podem apresentar um atestado médico dizendo
que, no grau mínimo ou médio, elas querem voltar à atividade.”
A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) criticou o fato de a decisão de voltar ao
trabalho em condições leves ou médias de insalubridade ficar com a mulher
trabalhadora. Ela se disse contrária ao projeto e afirmou que a solução do Senado é
“esdrúxula”.
“Eu tenho o sentimento de que aqui nós teremos que nos resignar com o menos ruim.
E eu não quero ter essa posição. A questão de a mulher ficar com o ônus de ter que
trazer um atestado médico para dizer se ela pode ou não pode trabalhar é um absurdo
– é um absurdo -, ainda que valha a intenção dos que aqui estão. Está errado fazer
dessa maneira, na última hora, no mais ou menos, porque deixaram caducar a MP que
interessava. Nós transferimos a responsabilidade de um cuidado explícito que
deveriam ter as leis com relação ao trabalho de mulher, ainda mais numa situação tão
delicada”, disse Rose.
Ministério do Trabalho resgata 54 ‘escravos’ em fazenda de soja no Piauí
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-12-2018)
Uma ação de combate ao trabalho análogo ao de escravo do Ministério do Trabalho
resgatou um grupo de 54 trabalhadores, entre eles quatro adolescentes, em “situação
degradante de trabalho”, no município de Baixa Grande do Ribeiro, com cerca de 11
mil habitantes no sul do Piauí, a 600 quilômetros de Teresina. Todos estavam em uma
fazenda de cultivo de soja, faziam a limpeza manual de área agrícola catando raízes
da terra.
A ação ocorreu na sexta-feira, 14. As informações foram divulgadas pelo Ministério do
Trabalho nesta terça, 18. Segundo a pasta, os trabalhadores estavam sem registro em
carteira e não utilizavam qualquer equipamento de proteção individual.

“Eles faziam a limpeza manual da área agrícola, realizando a catação de raízes da terra
sem nenhuma proteção ou suporte”, afirmou o auditor fiscal do Trabalho Robson
Waldeck.
O auditor destaca que a situação geral era “muito degradante”. O grupo havia deixado
cidades do interior do Piauí e Maranhão, estava alojado em barracas de plástico e
usava a área de mata como banheiro.
De acordo com o Ministério do Trabalho, a equipe de fiscalização constatou que as
refeições eram feitas em local inadequado e sem nenhuma higiene, na própria área de
atividade. Os fiscais apontaram que nenhum dos trabalhadores havia realizado exame
médico admissional obrigatório e eram submetidos a jornadas excessivas de trabalho
pelo empregador.
Após serem notificados pela fiscalização sobre as irregularidades – que ferem a
legislação trabalhista -, os donos da fazenda tiveram de arcar com o pagamento de
todos os direitos trabalhistas às pessoas resgatadas.
Os trabalhadores do grupo que têm direito receberão três parcelas do segurodesemprego.
Venda de bens duráveis deve crescer 10% em dezembro, diz GfK
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-12-2018)
O Natal de 2018 deve marcar uma recuperação definitiva para as vendas de bens
duráveis no Brasil, segundo a GfK. A empresa projeta um crescimento de 10% nas
vendas de itens eletroeletrônicos em dezembro deste ano na comparação com o
mesmo mês de 2017.
Se atingida a expectativa, este será o melhor Natal do setor desde o início da mais
recente crise econômica. A pesquisa leva em consideração a melhora na confiança dos
consumidores e um ambiente de consumo mais favorável desde o fim das eleições.
Para a semana que antecede o Natal, a GfK considera que as vendas podem crescer
de forma mais acelerada relativamente a 2017. A expectativa é de um resultado 15%
superior ao apurado em semana equivalente do ano passado.
A perspectiva é positiva mesmo com uma mudança de hábitos de consumo que tem
tirado a predominância do Natal como uma data para venda de itens mais caros.
A GfK considera que a data passou a ser mais dedicada a produtos de tíquete médio
mais baixo, enquanto parte das vendas é antecipada na Black Friday ou então ocorre
nas liquidações de início de ano.
Mansueto evita falar sobre reforma do FGTS e cita alta em remuneração de
contas
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-12-2018)
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o debate sobre a
remuneração e remodelagem do FGTS é muito “interessante”. Mas Mansueto evitou
comentar se a proposta apresentada na segunda-feira, 17, pela secretária-executiva
do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, sobre mudanças no FGTS será
encampada pela equipe econômica do futuro ministro Paulo Guedes.
Ele ponderou que o governo Michel Temer já melhorou a remuneração do FGTS ao
permitir que metade do lucro das aplicações do fundo sendo revertidos para as contas
individuais dos trabalhadores.

Presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, a secretáriaexecutiva do Ministério da Fazenda, Vescovi defendeu uma ampla remodelagem do
FGTS para melhorar a remuneração dos recursos do trabalhador.
Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado),
Vescovi alertou que o dinheiro do trabalhador hoje é “subremunerado”. “A
remuneração do FGTS é uma das fontes de desigualdade de renda do País”, avaliou.
A secretária também propôs à equipe de transição comandada pelo futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, a segregação dentro da Caixa da contabilidade do banco das
suas ações de função social e a parte comercial, de varejo. Na sua avaliação, é possível
fazer essas mudanças por meio da atualização das normas, que já foi feita pela atual
gestão, em relação à medida de cálculo de risco e retorno das operações.
Ana Paula Vescovi propôs que os recursos das aplicações do fundo sejam remunerados
pela Taxa de Longo Prazo (TLP) como já foi feito com o dinheiro do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT). O FGTS é uma poupança compulsória dos trabalhadores com
carteira assinada que rende 3% ao ano mais TR.
“O exemplo da TLP com o FAT deveria ser pensado para o FGTS”, disse ela, ponderando
que qualquer aplicação num fundo de renda fixa ou do Tesouro Nacional é maior do
que a do FGTS. Outra proposta é que o trabalhador possa aplicar os seus recursos no
Tesouro Direto, programa de venda de títulos do Tesouro Nacional pela internet.
Nessa modelagem, a secretária defendeu também a abertura do FGTS para outros
bancos além da Caixa. Hoje, a Caixa tem exclusividade na gestão dos fundos e recebe
uma taxa de 1%. “A Caixa é remunerada por isso, mas também carrega todo o risco
da gestão do FGTS, inclusive repasses que são feitos para outros bancos”, ressaltou.
Segundo ela, é importante que a Caixa possa abrir essas funções para que haja uma
competição entre todos os bancos, com regras bem definidas.
A secretária lembrou que quando o dinheiro do FAT passou a ter a remuneração pela
TLP houve muita polêmica, mas o mercado de capitais de lá para cá “floresceu” e está
mais dinâmico. A TLP seria o custo de captação dos empréstimos. “Qualquer mudança
na remuneração do FGTS precisa ser responsável, preservando a remuneração já
contratada nos estoques e mudando daqui para frente”, ponderou.
Ela avaliou ainda que a poupança do trabalhador é subremunerada porque é uma fonte
de recursos mais barata para habitação e infraestrutura. “Se fizéssemos com a TLP,
tiraríamos o crédito direcionado da economia, permitindo que a taxa de juros, que faz
a política monetária, seja mais baixa para todo mundo”, disse.
Para os projetos de baixa renda com recursos do FGTS, como de habitação que não
se viabilizem com a TLP, a secretária disse que se justifica o governo entrar com
subsídio. Uma das propostas é que o próprio FGTS faça leilões de subsídios.
Fipe e entidades enviam nova proposta de reforma da Previdência à transição
19/12/2018 – Fonte: Tribuna PR (publicado em 18-12-2018)
A equipe econômica do futuro governo Jair Bolsonaro deve receber nesta terça-feira,
18, uma nova proposta de reforma da Previdência, elaborada pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com entidades do setor de previdência
complementar e privada.
A ideia central é mesclar a criação de um novo regime para nascidos após 2005, que
passarão a contribuir para contas individuais (a chamada capitalização), ao mesmo
tempo em que se altera as regras para os trabalhadores que já contribuem hoje para
sua aposentadoria e estão no “regime antigo”.

O economista Hélio Zylberstajn, pesquisador da Fipe e professor sênior da USP, explica
que a proposta segue três objetivos fundamentais: ter um olhar social e olhar para a
“base da pirâmide”, reduzir o excesso de encargos que oneram a folha de salários e
fomentar a poupança de longo prazo. As estimativas apontam para uma economia
potencial de R$ 1 trilhão em uma década.
A proposta também contou com apoio das seguintes entidades Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (Abrapp), Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização
(CNSeg), e Instituto de Certificação Institucional e dos profissionais de Seguridade
Social (ICSS). Os pesquisadores darão uma entrevista coletiva ainda nesta terça para
detalhar as regras.
Renda Básica do Idoso
A proposta pressupõe a criação de uma Renda Básica do Idoso (RBI), paga a todos os
brasileiros que chegarem aos 65 anos, independentemente de contribuição, no valor
previsto de R$ 550. Esse é o primeiro pilar da reforma.
Segundo pilar
O segundo pilar é similar ao que existe hoje no INSS. O trabalhador que ganha até R$
2,2 mil mensais (75% dos brasileiros, segundo a Fipe) vai contribuir sobre o salário
para ganhar no futuro um benefício cujo teto será de R$ 1.650 (complementar à Renda
Básica do Idoso). Hoje, o limite de benefício do regime geral é R$ 5,6 mil.
Como os benefícios serão menores, é isso que vai abrir espaço para a redução dos
encargos sobre a folha de pagamento, explica Zylberstajn. Hoje os trabalhadores
pagam até 11% sobre o salário, enquanto as empresas, 20%. A ideia é reduzir esses
porcentuais para 5% e 5%, respectivamente, ao longo de 50 anos. “Uma desoneração
generalizada”, afirma.
Isso não será feito imediatamente para não provocar uma migração dos atuais
trabalhadores para o novo regime, o que provocaria um desequilíbrio muito forte nas
receitas do governo e ainda agravaria o déficit da Previdência.
Terceiro pilar
Quem ganha acima de R$ 2,2 mil fará parte do chamado terceiro pilar, que é a
capitalização. O objetivo é que os empregadores continuem pagando os 8% sobre a
folha que hoje são depositados no FGTS, mas o fundo passaria a servir como fonte
para o seguro desemprego e para a aposentadoria.
“Para garantir o seguro desemprego, o trabalhador tem que acumular três salários na
conta. Então os recursos excedentes podem ser usados para comprar no mercado um
plano de aposentadoria complementar e com isso formará uma poupança. Isso ajuda
a diminuir a carga sobre salário”, explica o pesquisador da Fipe.
Quarto pilar
O quarto pilar é o modelo que já existe de previdência complementar, com planos
disponíveis no mercado.
Regime antigo
Para sanar os problemas fiscais trazidos pelo regime atual, a proposta da Fipe inclui
ainda uma reforma “paramétrica” para os trabalhadores que já estão contribuindo para
a Previdência, mas ainda não se aposentaram. A ideia é criar uma idade mínima para
todos, que iniciaria no INSS aos 52 anos para mulheres e 57 anos para homens,
subindo ao longo do tempo até chegar a 65 anos para ambos.

“A idade mínima é inevitável. O sistema não aguenta assumir essa carga. Precisamos
ter idades mínimas crescentes”, afirma Zylberstajn, ressaltando que a mudança será
bastante gradual. As idades mínimas iniciais vão subir um ano a cada dois anos.
No regime próprio dos servidores públicos, a proposta é elevar a alíquota de
contribuição dos atuais 11% para 14%, de forma a elevar as receitas. Também haveria
mudança na regra de pensão, que garantiria 60% do salário de contribuição para o
primeiro dependente e mais 10% por dependente adicional.
Para ajudar a financiar o custo ainda existente, a Fipe ainda propõe que os 40% do
PIS que hoje vão para o BNDES sejam redirecionados para um fundo para custear a
transição. A expectativa é de que essa medida poderia render cerca de R$ 24 bilhões
anuais.
“A implantação da Nova Previdência não vai gerar ônus adicionais e nem afetará cerca
de 75% dos brasileiros. A longo prazo, os ganhos serão expressivos para toda a
sociedade, pois haverá redução substancial das alíquotas de contribuição das
empresas e dos indivíduos, impulsionando a formação de poupança interna,
absolutamente necessária para o financiar o investimento e o desenvolvimento É um
sistema socialmente mais justo, já que se trata de uma Nova Previdência para todos,
celetistas, autônomos, funcionários públicos e militares, sem privilégios”, diz
Zylberstajn.
Fipe propõe que mulher com filhos contribua por menos tempo para
aposentadoria
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Proposta é que capitalização da Previdência seja válida só para nascidos a
partir de 2005
Uma nova proposta previdenciária apresentada nesta terça (18) à equipe de transição
do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) prevê que mulheres com mais de um filho
tenham uma redução de cinco anos no período de contribuição.
A ideia, formulada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), faz parte
de um modelo chamado Nova Previdência, válido para quem nascer a partir de 2005.
A Fipe, com apoio de entidades do setor de previdência e seguro, também encaminhou
nesta terça uma proposta de reforma do atual sistema, válido para quem nasceu até
2005.
Nos cálculos da entidade, se aprovada, a proposta de reforma traria economia de R$
1 trilhão de 2020 a 2029 –a reforma do governo Temer prevê economia de R$ 440
bilhões em dez anos.
Segundo o economista e pesquisador da Fipe Hélio Zylberstajn, que detalhou o
documento, a Nova Previdência (para quem nasceu a partir de 2005) se baseia em
quatro pilares: 1) renda mínima para todos os brasileiros a partir dos 65 anos de idade,
2) aposentadoria após 40 anos de contribuição no atual sistema de repartição (os
benefícios são pagos com as contribuições de quem está na ativa), 3) sistema de
capitalização obrigatória para quem ganha acima do teto e 4) sistema de capitalização
voluntária.
O modelo teria regras válidas para todos os brasileiros: homens e mulheres,
funcionários públicos ou do setor privado, em qualquer função (inclusive militares).
Mulheres com mais de um filho, porém, precisariam contribuir por 35 anos, em vez de
40.

"Menos que estimular a natalidade, a regra reconhece que mulheres que trabalham e
criam filhos são sobrecarregadas", afirma Zylberstajn.
Estabelecer uma idade mínima mais baixa, porém, causa problemas para as contas da
Previdência, já que mulheres vivem mais. A solução, portanto, para compensar pelas
dificuldades maiores na vida profissional, é reduzir o tempo de contribuição.
A Fipe argumenta que uma mudança estrutural do sistema é necessária porque
reformas paramétricas -que apertam os critérios de elegibilidade e os valores de
contribuição e de benefício - não vão conseguir segurar o rombo nas contas do sistema
causado pelo rápido envelhecimento da população brasileira. Em 2017, o sistema
previdenciário fechou o ano com rombo de R$ 268,8 bilhões, cerca de 4% do PIB.
Embora o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha dito na segunda (17) que
é preciso resolver o atual sistema antes de enviar ao Congresso uma proposta
prevendo modelo de capitalização, Zylberstajn acredita que a nova equipe econômica
possa mudar de ideia, já que a proposta da Fipe não prevê usar recursos do sistema
atual para financiar a transição entre os modelos.
A mudança de modelo teria três impactos, segundo o economista: garantir a reposição
de renda dos brasileiros mais pobres, elevar o emprego formal (por baratear os
encargos) e incentivar a formação de poupança de longo prazo para investimento, o
que traria crescimento econômico.
A Nova Previdência seria associada a uma reforma do atual sistema ---uma das
principais mudanças seria a adoção de idade mínima de 65 anos para todos os
trabalhadores, após período de transição.
Pela proposta de reforma do atual sistema, trabalhadores privados partiriam de idade
mínima em 2020 de 57 anos, para homens, e 52, para mulheres, e ela seria elevada
em 1 ano a cada 2 anos. O período de transição se completaria em 2036, para homens,
e em 2046, para mulheres.
No caso dos funcionários públicos, que hoje já têm idade mínima de 60 anos, para
homens, e 55, para mulheres, a transição se completaria em 2028 e 2038,
respectivamente.
“É uma mudança que atinge apenas 4% dos brasileiros”, afirma o economista da Fipe.
“O brasileiro pobre hoje se aposenta aos 65 anos, mas quem teve sorte de ter carteira
assinada muito cedo ou de se empregar no serviço público se aposenta muito cedo.”
Na análise da fundação, seriam afetados cerca de 13 milhões de pessoas entre 2020
e 2060.
A contribuição dos funcionários públicos inativos seria elevada de 11% para 14% e
haveria mudança na regra de cálculo das pensões: com a morte do beneficiário, o
cônjuge passaria a ganhar 60% do valor, mais 10% para cada dependente.
Outra mudança em relação às regras atuais é que o fator previdenciário seria usado
para o cálculo de benefícios também dos funcionários públicos - o que reduz o valor
pago.
Nova Previdência
A Nova Previdência passaria a valer automaticamente para todos os nascidos a partir
de 2005.
Ao completar 65 anos, o brasileiro passaria a receber renda equivalente hoje a R$ 550
(cerca de meio salário mínimo), mesmo que nunca tenha se registrado nem
contribuído. Essa renda básica seria financiada pelo Tesouro.

O valor básico seria complementado por uma aposentadoria semelhante à atual, mas
com benefícios menores e custo menor para o empregador e o empregado. Tanto para
um como para outro, a alíquota de contribuição seria de 5% (no sistema atual, é de
11% para o empregado e 20% para o empregador).
Além da alíquota menor, o valor sobre o qual ela incide também seria reduzido. Hoje,
a contribuição dos trabalhadores é calculada até o teto de R$ 5.645,80. A proposta da
Fipe é que a base de cálculo vá até R$ 2.200. No caso dos empregadores, a base de
cálculo continua sendo o salário integral
O tempo de contribuição para obter benefício semelhante ao salário de contribuição
seria de 40 anos (e 35 para mulheres com mais de um filho). Para quem se aposentar
antes desse período mínimo, o cálculo do benefício será proporcional ao número de
anos de contribuição.
Somados à renda básica de R$ 550, os benefícios desse sistema de repartição
permitiram uma aposentadoria de até R$ 2.200. “Ou seja, vai repor integralmente a
renda de 75% dos brasileiros”, afirma Zylberstajn.
Um terceiro pilar seria uma conta de previdência individual, obrigatória para quem
ganha acima de R$ 2.200, em valores de hoje. Nela seriam depositados os 8% do
salário hoje recolhidos para o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os
depósitos seriam usados para seguro-desemprego até um valor equivalente a três
salários do empregado. A partir desse montante, seriam destinados à compra de um
plano de aposentadoria privada, cujas regras ainda serão detalhadas.
Essa conta, segundo a proposta, seria vinculada ao CPF do trabalhador. A adesão seria
facultativa para quem tem renda abaixo de R$ 2.200.
A gestão desses recursos será feita por entidades abertas ou fechadas de previdência
complementar.
Além disso, empresas e empregados poderiam formar planos de previdência fechada
ou comprar planos abertos, nas mesmas regras atuais.
O quarto pilar são os planos de aposentadoria de mercado.
Transição entre os dois modelos
Embora a Nova Previdência preveja alíquotas de 5%, num primeiro momento os
percentuais cobrados continuariam sendo 20%, dos empregadores, e 11%, dos
empregados, para financiar o atual sistema previdenciário durante a transição de um
modelo para o outro.
As porcentagens seriam reduzidas gradativamente, até chegar a 5%. Zylberstajn
acredita que essa redução pode ser acelerada com o impacto positivo nas expectativas.
“Se o Brasil aprovar todo esse conjunto de medidas, imediatamente começa a crescer,
e o governo arrecada mais impostos e faz a transição com mais facilidade”, afirma
Zylberstajn.
“Mesmo que demore para fechar o rombo, o impacto na percepção é imediato, e é isso
que é necessário para voltar a crescer.”
Outras propostas para financiar a transição são usar patrimônio dos entes federativos
para criar fundos imobiliários que financiem a Previdência (previstos nos artigos 249
e 250 da Constituição) e destinar ao sistema previdenciário os 40% do PIS que hoje
seguem para o BNDES ---o valor estimado é de R$ 24 bilhões/ano.
A proposta da Fipe é apoiada por entidades de previdência privada, como Fenaprevi
(Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, que responde pelos PGBL e VGBL),

Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar,
que responde por fundos de pensão e planos de previdência fechados), CNseg
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização) e ICSS (Instituto de Certificação Institucional e
dos Profissionais de Seguridade Social).
COMO É A APOSENTADORIA HOJE
Na iniciativa privada, há três formas:
1. por idade (65 anos, se homem, ou 60, se mulher, com mínimo de 15 anos de
contribuição),
2. por tempo de contribuição(35 anos, se homem, ou 30, se mulher, sem idade
mínima, com benefício calculado pelo fator previdenciário), ou
3. pelo fator 85/95 (soma da idade mais tempo de contribuição deve dar 95, se
homem, ou 85, se mulher, com benefício integral até o teto; em 2019, os números
sobem para 96 e 86).
No serviço público:
 Idade mínima de 60 anos, se homem, e 55, se mulher, e tempo mínimo de
contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher (há regras específicas
de acordo com o ano de ingresso no serviço e a carreira).
QUAL A PROPOSTA DA FIPE
Nascidos até 2005
Para a iniciativa privada
 Idade mínima em 2020 de 57 anos para homens e 52 para mulheres, com
elevação de 1 ano a cada 2 anos, até chegar a 65 anos para todos (homens em
2036 e mulheres, em 2046); benefício calculado pelo fator previdenciário.
 Fim do fator 85/95.
Para o serviço público
 Período de transição com elevação de 1 ano na idade mínima a cada 2 anos, até
chegar a 65 anos para todos (homens em 2028 e mulheres, em 2038).
 Aumento da alíquota de contribuição dos inativos de 11% para 14%.
 Aplicação de fator previdenciário no valor do benefício.
Nascidos após 2005





Renda mínima a partir dos 65 anos de idade, no valor equivalente a atuais R$
550.
Benefício previdenciário com valor entre R$ 550 e R$ 1.650, para brasileiros
que contribuírem por 40 anos.
Plano de capitalização obrigatório, individual, financiado pelos depósitos do
FGTS –o valor do benefício dependerá da quantidade poupada.
Planos de previdência privada opcionais.

Artigo: Com reforma, Selic poderá até cair mais; sem ela, o castigo virá a
cavalo
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Se não houver avanços na Previdência, não haverá como evitar uma crise
fiscal séria
Em março deste ano, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 6,5% ao ano, seu
menor valor na história. De lá para cá, foram seis reuniões ao longo de nove meses,
o segundo maior período de estabilidade da taxa de juros.

Nada mal, considerando que, há cerca de dois anos e meio, não faltava quem
afirmasse que o impedimento da presidente tinha como objetivo manter os juros altos,
tese, aliás, que a própria ainda propagava em setembro do ano passado.
Nada mal também na comparação com nossa história turbulenta do ponto de vista da
política monetária. Nas experiências anteriores de redução da Selic, a manutenção da
taxa de juros no piso de cada ciclo durou, em média, três reuniões.
Mais importante, porém, são as perspectivas positivas sobre o comportamento dos
juros no ano que vem, bem como as condições para que isso se materialize.
De acordo com as projeções do BC, caso a taxa Selic permaneça em 6,5% ao ano
indefinidamente, a inflação atingirá 4% em 2019, abaixo da meta estabelecida para o
ano (4,25%), e 4% também em 2020, precisamente na meta.
No cenário, contudo, em que ela subisse gradualmente para 8% ao ano (entre
setembro de 2019 e fevereiro de 2020), a inflação ficaria em 3,9% no próximo ano e
3,6% no seguinte, bem abaixo da meta.
Tais números, por si só, sugerem não haver necessidade de elevação da taxa de juros
ao longo de 2019 (e talvez por mais tempo).
Já no que se refere ao “balanço de riscos” ao redor de suas projeções, o BC ainda
manifesta preocupações com o rumo das reformas no campo fiscal, mas em menor
grau do que no passado recente; por outro lado, admite que desemprego e capacidade
ociosa elevados possam levar a trajetórias da inflação ainda menores do que as
apontadas por suas projeções.
Em língua de gente, o BC indica que os riscos de a inflação ficar menor do que o
projetado por seus modelos aumentaram comparados à sua percepção nos últimos
meses.
Reforça-se, assim, a visão de estabilidade da Selic por mais tempo do que se julgava
possível. Em consequência, as taxas de juros para períodos mais longos também
cederam, fenômeno que colabora com a retomada da economia.
Como as decisões sobre taxa de juros são baseadas sempre nas perspectivas sobre o
futuro da economia, é preciso saber que fenômenos podem reforçar, ou ameaçar, essa
possibilidade positiva.
Há muita coisa para ocorrer entre o fim de 2018 e 2019, e o próprio exemplo deste
ano quase encerrado mostra que eventos virtualmente impossíveis de prever (como a
greve dos caminhoneiros) podem ter impactos significativos sobre a inflação.
Todavia, parece claro que, entre os fatores mais previsíveis, nenhum supera em
importância a reforma previdenciária, chave para o estabelecimento de um regime
fiscal capaz de reverter a elevação da dívida do governo relativamente ao PIB.
É difícil dizer quanto da reforma “está nos preços”, seja do mercado, seja das próprias
previsões do BC.
De qualquer forma, sem avanços nessa frente, não haverá como evitar uma crise fiscal
séria num horizonte de dois a quatro anos, aqui entendida como a impossibilidade de
manter o teto de gastos e, portanto, as esperanças de estabilização da dívida.
Caso a nova administração consiga a proeza, poderá colher os frutos quase
imediatamente, na forma de baixas taxas de juros, abrindo até a possibilidade de nova
redução da Selic; se falhar, porém, o castigo virá a cavalo.

Alexandre Schwartsman - Consultor, ex-diretor do Banco Central (2003-2006). É
doutor pela Universidade da Califórnia em Berkeley.
Taxa neutra de juros da zona do euro está provavelmente abaixo de zero, diz
BCE
19/12/2018 – Fonte: Em.com
Economistas do Banco Central Europeu (BCE) avaliam que a chamada taxa neutra de
juros - que, por definição, não impulsiona nem desacelera o crescimento provavelmente está abaixo de zero na zona do euro e deverá cair ainda mais, segundo
relatório publicado nesta quarta-feira.
O documento do BCE sugere que a instituição precisará elevar seus juros básicos de
forma apenas modesta no futuro, para manter a inflação sob controle, e poderá ter
dificuldades de reduzir as taxas com mais agressividade durante possíveis períodos de
arrefecimento econômico.
Na semana passada, o BCE confirmou o fim de seu gigantesco programa de compras
de ativos, o chamado QE, preparando o terreno para elevar juros mais adiante.
Atualmente, as taxas de refinanciamento e de depósitos do BCE são de 0% e -0,4%,
respectivamente.
Investidores preveem que o BCE começará a elevar os juros de curto prazo mais no
fim do ano que vem, em meio a sinais recentes de desaceleração da economia da zona
do euro e a hipótese de o Reino Unido deixar a União Europeia sem um acordo de
Brexit, o que tenderia a causar tensões comerciais.
Economia tem retração de 0,3% em outubro, aponta monitor do PIB da FGV
19/12/2018 – Fonte: G1
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a atividade econômica
apresentou crescimento de 1,7%.

A economia brasileira teve retração de 0,3% em outubro em comparação a setembro,
segundo dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira
(19). Dos três grandes setores de atividade, apenas a agropecuária cresceu (3,2%).
“O fraco desempenho reflete o comportamento praticamente estagnado da indústria,
dos serviços e do consumo das famílias e uma queda mais acentuada da formação
bruta de capital fixo [investimento das empresas]", afirma Claudio Considera,
coordenador do Monitor do PIB-FGV.
Segundo ele, apesar disso, a comparação interanual mostra que há um crescimento
consistente desde maio de 2017, de 1,4% ao mês em média, com a única variação
negativa sendo em maio de 2018 devido à greve dos caminhoneiros.
Assim, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a atividade apresentou
crescimento de 1,7% em outubro. Os destaques, na ótica da oferta, são para o bom
desempenho da agropecuária (12,6%), transportes (3,4%), serviços imobiliários

(3,3%) e extrativa mineral (3,0%). Três atividades apresentaram retração: construção
(-0,6%), impostos (-0,4%) e serviços de informação (-0,2%).
O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e
serve para medir a evolução da economia. Em 2017, o PIB teve uma alta de 1%, após
dois anos consecutivos de retração. No 3º trimestre, o crescimento foi de 0,8%. No
1º e no 2º trimestres, a alta foi de 0,2%.

Na variação trimestral móvel (ago-set-out quando comparado ao trimestre mai-junjul), a economia apresentou crescimento de 1,2%.
Análise por componentes
O consumo das famílias apresentou forte crescimento desde maio de 2017 até abril
deste ano, sofrendo queda de maio a julho, quando voltou a se recuperar. O resultado
mostra claramente o impacto da greve dos caminhoneiros, aponta a FGV.
No trimestre findo em outubro em comparação ao de 2017 houve crescimento de
1,6%, com destaque para o consumo de serviços (2%) e do consumo de produtos
duráveis (5,3%) - este último impulsionado principalmente pelo consumo de veículos
em geral.
A formação bruta de capital fixo vem crescendo desde o trimestre findo em outubro
de 2017 devido ao forte crescimento do componente de máquinas e equipamentos.
No trimestre findo em outubro deste ano cresceu 4,3% em comparação ao mesmo
trimestre em 2017.
A exportação apresentou crescimento de 4,6% no trimestre findo em outubro na
comparação com o mesmo trimestre em 2017, continuando sua trajetória ascendente,
revertida em maio.
A importação apresentou crescimento de 7,2%, com destaque para a importação de
bens de capital (50,7%), de bens de consumo duráveis (35,9%) e de produtos da
extrativa mineral (31,3%).

BC vê inflação favorável, mas alerta que risco de alta segue com maior peso
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Em reunião na semana passada, Copom decidiu manter juros em 6,5% ao ano
O Banco Central traçou um quadro favorável para a inflação, que joga para um futuro
indeterminado eventual início de aperto nos juros após deixar de mencionar essa
possibilidade em suas comunicações, mas alertou que os riscos altistas para o IPCA
seguem fortes em seu radar.
O alerta foi feito em ata do Comitê de Política Monetária (Copom) da reunião da
semana passada, na qual assinalou que esses riscos altistas, que são ligados à chance
de deterioração do cenário externo para economias emergentes, "permanecem
relevantes e seguem com maior peso em seu balanço de riscos".
"Dessa forma, os membros do Copom concluíram que persiste, apesar de menos
intensa, a assimetria no balanço de riscos para a inflação", disse o BC.
Na avaliação da economista da Tendências Alessandra Ribeiro, a autoridade monetária
buscou, com isso, brecar grandes euforias em relação à Selic, após alguns economistas
passarem a aventar existência de espaço para uma queda adicional dos juros básicos.
"O BC destacou que o balanço de riscos ainda é assimétrico no sentido negativo para
a inflação. Melhorou, mas ainda tem uma assimetria", disse ela, que segue esperando
elevação nos juros a partir de setembro de 2019, fechando o próximo ano a 7,75%.
Na ata, o BC reiterou que a leitura atual é favorável à manutenção da Selic abaixo da
taxa estrutural da economia.
"Expectativas de inflação ancoradas, medidas de inflação subjacente em níveis
apropriados ou confortáveis, projeções que indicam inflação em direção às metas para
2019 e 2020 e elevado grau de ociosidade na economia prescrevem política monetária
estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural", disse.
Na semana passada, o BC manteve a taxa de juros no seu piso histórico de 6,5%,
conforme amplamente esperado pelo mercado, e indicou que vê um quadro mais
benigno para a inflação, retirando qualquer menção a uma eventual alta dos juros à
frente.
Em pesquisa da Reuters, todos os 35 economistas consultados já esperavam a
manutenção da Selic neste patamar, o que ocorreu pela sexta reunião consecutiva
do Copom. Com as mudanças de tom adotadas pelo BC, muitos passaram a apostar
numa demora maior para subida dos juros básicos, com a atividade econômica
vagarosa contendo as pressões sobre a inflação.
Em setembro, o BC havia dito pela primeira vez que poderia subir a Selic adiante caso
houvesse deterioração do cenário inflacionário, conforme incertezas ligadas às eleições
e um movimento global de aversão a risco pressionavam o câmbio aos valores mais
altos desde a criação do real.
Na semana passada, contudo, o BC limou essa possibilidade ao tirar de seu
comunicado frase que vinha adotando até então, de que o "estímulo começará a ser
removido gradualmente caso o cenário prospectivo para a inflação no horizonte
relevante para a política monetária e/ou seu balanço de riscos apresentem piora".
Em outra frente, o BC melhorou o quadro que vê para a inflação, ao apontar que
aumentou o risco do nível de ociosidade elevado produzir trajetória prospectiva para
a inflação abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, destacou que vê chances menores

de frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas econômicas. Os dois
pontos foram reiterados na ata nesta terça-feira.
Sobre o cenário internacional, associado à chance de pressão altista para o IPCA, o BC
avaliou na ata que ele segue desafiador, com os principais riscos associados ao
aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais, à normalização das taxas
de juros em algumas economias avançadas e a incertezas referentes ao comércio
global.
Olhando para frente, o BC assinalou que todos os membros do Copom concordaram
que a atual conjuntura "recomenda manutenção de maior flexibilidade para condução
da política monetária, o que implica abster-se de fornecer indicações sobre seus
próximos passos". Esses próximos passos, enfatizou o BC, vão continuar dependendo
da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e
expectativas de inflação.
"Os membros do Copom ponderaram que cautela, serenidade e perseverança nas
decisões de política monetária, inclusive diante de cenários voláteis, têm sido úteis na
perseguição de seu objetivo precípuo de manter a trajetória da inflação em direção às
metas. O Comitê entende que decisões pautadas por esses princípios constituem bom
guia para a política monetária", avaliou o BC, em mensagem nova inserida na ata.
Reagindo às últimas indicações do BC, os economistas que mais acertam as
expectativas na pesquisa Focus passaram a ver a Selic a 7% no final do próximo ano,
de 7,25% anteriormente. Para 2020, permanece a conta de que a taxa ficará a 8 por
cento.
Subsídio na conta de luz demanda R$ 20,2 bi em 2019, diz Aneel
19/12/2018 – Fonte: Folha de S. Paulo (publicado em 18-12-2018)
Em 2018, os custos da CDE para os consumidores foram ligeiramente
menores, em R$ 17,95 bilhões
Subsídios em energia bancados por cobranças na conta de luz e pela arrecadação de
multas aplicadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) deverão custar
R$ 20,2 bilhões em 2019, alta de 1% na comparação com este ano, apontou o órgão
regulador nesta terça-feira (18).
A chamada Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) custeia desde programas
como o Luz Para Todos até descontos para agricultores, mas o crescimento dos
subsídios nos últimos anos levou o governo do presidente Temer a prometer por
diversas vezes medidas para reduzir a pressão sobre as tarifas.
Apesar das promessas e de um estudo sobre medidas para conter os custos, os
consumidores ainda precisarão pagar R$ 17,18 bilhões em encargos em 2019 para
compor o orçamento da CDE, que ainda deve contar com R$ 181 milhões arrecadados
com multas da Aneel, entre outras fontes de receita.
Em 2018, os custos da CDE para os consumidores foram ligeiramente menores, em
R$ 17,95 bilhões, enquanto multas arrecadaram R$ 214 milhões.

Durante a discussão sobre o orçamento da conta, o diretor-geral da Aneel, André
Pepitone, reforçou que a agência defende uma discussão junto à sociedade quanto a
cada um dos subsídios e sua continuidade, de forma a evitar que as tarifas sigam
pressionadas.
"Temos preocupação com a modicidade tarifária", afirmou ele. "A Aneel calcula a CDE,
mas tem que seguir os comandos legais que amparam as receitas e as despesas da
conta", disse o diretor Efrain Cruz, relator do processo sobre o orçamento dos subsídios
para 2019.
A concessão de descontos tarifários nos serviços de distribuição de energia demandará
a maior despesa da CDE em 2019, de R$ 8,5 bilhões, ante R$ 8,36 bilhões em 2018.
Os subsídios à geração térmica no Norte do país, conhecidos como CCC, serão de R$
6,3 bilhões, ante R$ 5,85 no ano anterior. Já o programa Luz Para Todos consumirá
cerca de R$ 1 bilhão, contra R$ 941 milhões em 2018.
Ford projeta mercado 10% a 12% maior em 2019, mas prevê nova queda de
exportações
19/12/2018 – Fonte: CIMM
Expansão de 15% em 2018 foi dependente das vendas diretas a frotistas,
responsáveis por mais de 40% dos negócios
“Intenso” foi a palavra escolhida para definir 2018 por Rogelio Golfarb, vicepresidente de estratégia, comunicação e relações governamentais da Ford América do
Sul. Já o presidente da companhia na região, Lyle Watters, preferiu a definição
“transformação”.
Na média, ambos têm razão: o País passou por transformações intensas este ano e
ainda não se sabe ao certo o que virá delas, mas o setor automotivo, embora menor
do que já foi até 2014, aguentou bem a volatilidade.
O mercado brasileiro de veículos termina o ano com novo crescimento, em torno de
15% a 16%, perto de 2,6 milhões de unidades vendidas. E a Ford projeta nova
expansão de 10% a 12% em 2019, para algo como 2,8 milhões de emplacamentos no
Brasil – em linha com o que a Anfavea, associação dos fabricantes, vem apontando
até agora.
O que de fato precisa se transformar em 2019 é a qualidade do crescimento do
mercado brasileiro, até agora fortemente dependente dos negócios corporativos com
frotistas, sempre com descontos que superam os 30% e jogam para baixo a
rentabilidade. Este ano locadoras e outros grandes compradores são responsáveis por
quase 43% dos emplacamentos, quase o dobro dos 24% registrados em 2012.
Pela projeção da Ford, as vendas diretas devem crescer 24,3% em 2018 na
comparação com 2017, para 1,1 milhão de unidades, enquanto as compras originadas
no varejo avançaram em ritmo bem menos intenso, 9,7%, para 1,48 milhão de
veículos vendidos nas concessionárias. Portanto, 63% do crescimento este ano é
devido aos negócios corporativos.
“O que incentiva as vendas diretas é a ainda grande capacidade ociosa, os fabricantes
precisam escoar a produção. Além disso, os financiamentos ao consumidor são
limitados e as taxas de juros ainda são mais altas, enquanto os frotistas têm mais
facilidades”, avalia Rogelio Golfarb.
O executivo destacou que os juros para financiamento de automóveis baixaram 14%
desde 2015, para a média de 22,4% ao ano, mas o custo ainda é muito alto em relação

aos 6,5% da taxa básica Selic, que caiu 54% no mesmo período. “Financiar um veículo
no País ainda é caro e isso impacta nas vendas de varejo”, lembra.
Argentina reduz exportações
Se a perspectiva do mercado doméstico é de crescimento contínuo, o mesmo não se
pode dizer das exportações, que atingiram o recorde histórico de 766 mil unidades em
2017 e não devem passar de 650 mil este ano, em queda de 15%, sob o impacto da
frote crise cambial na Argentina, para onde vão 70% dos carros brasileiros vendidos
no exterior.
Nas projeções da Ford, tudo indica que a queda das vendas externas será ainda mais
forte em 2019, para menos de 600 mil veículos exportados, estimando nova retração
de 20% a 25%. Com isso, a participação das exportações na produção no Brasil deve
cair abaixo dos 20%, contra 22% este ano.
Indústria automotiva puxa PIB industrial
Apesar de todas as quedas registradas nos últimos anos, Golfarb destacou que o setor
automotivo tem sido o grande motor de recuperação do PIB industrial. Baseado em
estatísticas do IBGE, ele mostra que o crescimento de 17,7% na produção de veículos
foi responsável por 49% da expansão da indústria nacional em 2017, que na média
avançou apenas 2,6%. Em 2018, até outubro, as montadoras expandiram o ritmo em
15,8%, ou 70% da modesta alta de 1,8% de toda a indústria.
“Isso mostra a relevância do setor automotivo nacional na indústria e na sua
recuperação após a crise”, avalia Golfarb.
Manufatura híbrida traz novas oportunidades à indústria brasileira
19/12/2018 – Fonte: CIMM
A manufatura híbrida, que combina os processos de adição de material metálico
(também conhecido como impressão 3D metálica) e de usinagem em uma mesma
máquina
A Indústrias Romi S.A. (B3: ROMI3), fundada em 1930, é líder na indústria brasileira
de máquinas e equipamentos industriais. A Companhia está listada no “Novo
Mercado”, que é reservado para as empresas com o maior nível de governança
corporativa da B3.
A Companhia fabrica máquinas-ferramenta, com foco em tornos, tornos CNC, centros
de torneamento e centros de usinagem; máquinas injetoras e sopradoras de
termoplásticos; e peças fundidas em ferro cinzento e nodular, que podem ser
fornecidas brutas ou usinadas. Os produtos e serviços da Companhia são vendidos
mundialmente e utilizados por uma grande variedade de indústrias, tais como
automotiva, de bens de consumo, máquinas em geral, equipamentos industriais e
agrícolas.
...
Na constante busca por melhorias nos processos produtivos para tornar a fabricação
de peças metálicas cada vez mais eficiente e flexível, um dos maiores destaques está
em uma nova tecnologia chamada de Manufatura Híbrida, que combina os processos
de adição de material metálico (também conhecido como impressão 3D metálica) e de
usinagem em uma mesma máquina.
O processo de impressão 3D metálica tem se desenvolvido rapidamente, mas ainda
esbarra no acabamento superficial das peças fabricadas, sendo necessária, por
exemplo, a sua finalização em um centro de usinagem, justificando assim a
necessidade do desenvolvimento das máquinas híbridas, como o Centro de Usinagem
Vertical 5 eixos ROMI DCM 620-5X Hybrid, lançado em 2017.

Segundo Douglas Pedro de Alcântara, Gerente de Desenvolvimento de Produtos da
Romi, a tecnologia híbrida começa a apresentar resultados positivos, demonstrados
nos diversos testes realizados aos potenciais clientes.
Além da concretização da venda da primeira máquina da linha ROMI Hybrid, para um
cliente na Europa, ele ressalta ainda o interesse de institutos de pesquisas brasileiros
em adquirir máquinas da linha ROMI Hybrid, o que permitiria desenvolver
conhecimento nessa nova tecnologia e também desenvolver novos processos de
fabricação para setores como Óleo & Gás, Ferramentaria e Agrícola.
Dentre os principais benefícios que a manufatura híbrida pode trazer à produção de
peças metálicas, podemos destacar:
Uso adequado e preciso do material
Materiais de custo elevado, tais como Aço Inox 316L e ligas de Inconel (são materiais
resistentes à oxidação e à corrosão, adequados para serviços em ambientes extremos
sujeitos a pressão e calor), interferem ainda mais no custo final da peça e por isso seu
emprego na manufatura híbrida permite a melhoria da eficiência mecânica da peça
sem o aumento excessivo dos custos.
Peças inteiramente feitas com esses materiais, provavelmente se tornariam inviáveis
financeiramente, mas com a deposição de pequenas quantidades em locais
estratégicos, como áreas de alto desgaste, tornam ideal a aplicação do processo de
manufatura híbrida.
Pode-se adicionar material especificamente nos locais em que seja necessário,
diminuindo substancialmente os gastos com materiais e consequentemente o custo
final da peça.
“Um exemplo típico é o reparo de hélices de aço carbono que recebem adição de Aço
Inox somente em sua extremidade e, logo em seguida, com o ROMI DCM 620-5X
Hybrid, se faz a usinagem em 5 eixos das extremidades que possuem perfil bastante
complexo. Caso fosse feita inteiramente de Aço Inox se tornaria uma peça muito cara”,
comenta Alcântara.
Mais agilidade no reparo e alterações de moldes
Com as constantes alterações nas peças injetadas e estampadas, quer seja para
atender melhorias mecânicas ou mudanças no design, muitas vezes se faz necessário
realizar alterações nos moldes ou estampos de maneira mais eficiente. A manufatura
híbrida auxilia na solução deste problema, executando as operações de deposição de
material e em seguida a usinagem, em uma mesma fixação, trazendo mais precisão à
peça final e maior eficiência no processo produtivo, com menor tempo de
movimentação da peça.
Um outro ponto positivo na solução de manufatura híbrida Romi é a baixa transmissão
de temperatura para o molde durante a deposição do material, evitando possíveis
trincas – o molde não é aquecido em excesso durante a adição.
Grande variedade de aplicações
Por si só, um centro de usinagem com 5 eixos já traz muita flexibilidade na fabricação
de peças com geometrias simples e complexas em um único setup, reduzindo
substancialmente o tempo de usinagem. Combinado com a versatilidade da
manufatura aditiva metálica resulta em uma máquina que permite otimizações e
customizações nas peças, alinhada aos conceitos da Indústria 4.0.
“Você pode, por exemplo, começar adicionando um material e então mudar para outro
diferente, formando um gradiente. Isso é muito útil, por exemplo, na produção de
peças para perfuração e produção de petróleo, que podem se beneficiar de adição de
material específico apenas em algumas partes”, exemplifica o gerente da Romi.

Em termos de variedade de aplicações, a Linha ROMI Hybrid pode atender diversos
setores como Moldes & Matrizes, Óleo & Gás, Aeronáutico, Médico-Hospitalar,
Automotivo e Institutos de Pesquisa.
Dassault Systèmes anuncia aquisição da IQMS por US$ 425 milhões
19/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 18-12-2018)
A Dassault Systèmes, empresa 3DEXPERIENCE, líder mundial em software de projetos
3D, 3D Digital Mock Up e Product Lifecycle Management (PLM), anuncia a aquisição
por US$ 425 milhões da IQMS, companhia líder no mercado de software ERP para
operações de manufatura
Com a negociação, a Dassault Systèmes amplia a plataforma 3D EXPERIENCE para
pequenas e médias empresas de manufatura que buscam transformar digitalmente
suas operações comerciais. A conclusão da transação está sujeita à aprovação dos
órgãos antitruste nos Estados Unidos. A expectativa é que a finalização deste processo
aconteça até o início de 2019.
Disponível em versões locais e também como serviço em Nuvem, o software ERP da
IQMS oferece solução completa para gerenciamento de ecossistemas de engenharia,
manufatura e negócios, conectando digitalmente o processo de pedidos,
agendamento, produção e remessa em tempo real. Ao integrar as soluções da IQMS
à plataforma 3D EXPERIENCE, a Dassault Systèmes fornecerá um sistema acessível
para melhorar a colaboração, eficiência de fabricação e a agilidade comercial das
organizações.
Atualmente, as soluções da IQMS são usadas por mais de 1.000 clientes da indústria
automotiva, equipamentos industriais, dispositivos médicos e bens de consumo, entre
outros. A Dassault Systèmes ajudará a IQMS a expandir essa base de clientes e, ao
mesmo tempo, irá ampliar ainda mais sua presença no mercado com os aplicativos
SOLIDWORKS, que são fornecidos e suportados pelo canal global de parceiros
profissionais da empresa.
Inteligência artificial a serviço da cibersegurança, por Indra
19/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 18-12-2018)
Analisar tendências em todos os aspectos relacionados aos avanços da tecnologia
digital é uma rotina no meu trabalho. Tentar prever o que vem pela frente e se
antecipar ao máximo para fornecer uma oferta completa é o sonho de qualquer
profissional da área de TI – e, comigo, não poderia ser diferente. Tenho olhado há
algum tempo para o termo “inteligência artificial” e, hoje, escrevo esse artigo porque
realmente acredito no potencial transformador que esse recurso tem quando falamos
em cibersegurança.
Sei que pode despertar até certo ceticismo falar sobre isso, dado que o termo já se
tornou uma buzzword: todos os dias, novas e novas iniciativas ligadas à IA e ao
machine learning parecem surgir, dando o tom de que estamos realmente cada vez
mais perto de uma realidade “Black Mirror”. Mas, além da ficção, acredito realmente
que esse recurso pode ajudar empresas e órgãos públicos a se protegerem de forma
mais eficiente, em resposta cada vez mais rápida a ataques velozes que ganharam
vasta popularidade, como WannaCry e NotPetya.
Digo isso porque, todos os dias, tentamos conscientizar o máximo possível de
colaboradores acerca de boas práticas de compartilhamento de dados. E, não raro,
podemos ver em diversos países a restrição aos dados usados no ambiente corporativo
como uma forma de proteção.

Pessoalmente, não acredito que a abordagem esteja errada, mas imagine que seja
possível fornecer acesso remoto de qualidade aos colaboradores e cruzar de forma
exponencialmente mais rápida informações como login e localização, detectando
automaticamente anomalias nos padrões de uso que podem gerar insights para
identificar possíveis ataques.
Além disto, a IA pode interpretar eventos de segurança para tomada de ações de
forma automática ou mesmo realizar a triagem adequada para os especialistas de
segurança, já agregando logs e informações que irão ajudar na análise.
A IA junto com tecnologias como o Cyber Range, plataforma de treinamento em
cibersegurança da Indra, podem ser usadas para auxiliar no discovery da rede, na
identificação de vulnerabilidades ou na geração de cenários de invasão para
treinamento das equipes de defesa cibernética.
Estes são exemplos simples do que a IA aplicada à cibersegurança pode trazer. Outro
exemplo – esse, praticado dentro de casa – é a aprendizagem sobre segurança digital
feita de maneira muito mais rápida e eficaz usando machine learning. Atualmente,
trabalhamos em parceria com a Universidade Carlos III de Madri para fornecer esse
tipo de solução a quem deseja aprender sobre esse tema.
Nosso intuito é fornecer uma alternativa às duas milhões de vagas que devem ficar
disponíveis em 2019 por falta de profissionais qualificados em SI, de acordo com as
estimativas da Systems Audit and Control Association (ISACA). Simplesmente
aumentar as equipes de segurança cibernética para tratar mais eventos não será
suficiente porque os volumes já são proibitivos nos dias de hoje.
Acreditamos que o uso de inteligência artificial nesse processo irá permitir implantar
os melhores processos de segurança sem a necessidade de mobilizar grandes equipes
operacionais.
A carência de profissionais de segurança cibernética deve aumentar ainda mais nos
próximos anos e é fundamental que as organizações (e novos colaboradores) estejam
alinhados ao que a IA pode trazer de significativo para seu dia a dia. Não acredito que
esse recurso seja capaz de substituir o olhar afiado de bons especialistas, mas deve
acelerar exponencialmente a identificação de novos ataques.
No Brasil, especificamente, a valorização da cibersegurança é um processo que está
em andamento. Ainda há muitas organizações que não têm em seu core business –
especialmente por questões de custos – profissionais em nível sênior dedicados a
realizar uma atuação eficaz em segurança digital. Esse é um cenário que deve mudar
nos próximos anos, com a necessidade cada vez maior e mais clara de se ter proteção
de qualidade para evitar ataques (e prejuízos) em diversos setores.
Nesse cenário, aprimorar processos e ter uma base cada vez mais sofisticada de
resposta aos ataques pode ajudar diversas organizações a protegerem seus dados de
maneira eficaz. Sabemos que os criminosos continuarão a inovar para obter cada vez
mais acesso – especialmente com a ascensão de dispositivos IoT e assistentes virtuais,
que fornecem ainda mais redes e oportunidades para os ataques.
É preciso estar atento. O investimento em segurança digital é um imperativo para que
organizações de todos os setores estejam preparadas para atuar na era digital e obter
todos os benefícios que o ambiente virtual oferece – sem perder a credibilidade e a
confiança de colaboradores e clientes.
Em um ambiente com colaboradores capacitados e conscientes, além do uso eficaz
das novas tecnologias disponíveis, os ganhos podem ser surpreendentes em todo o
mundo.

Caoa Chery avança rápido com lançamentos e triplica vendas
19/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 18-12-2018)
Com mais de 100 concessionárias e novos produtos, plano é vender 38 mil
unidades em 2019 e crescer 280%
O primeiro ano da parceria entre o grupo brasileiro Caoa e a chinesa Chery já pode
ser considerado um sucesso. A associação em partes iguais das duas empresas,
confirmada em novembro de 2017 com a promessa de gerar US$ 2 bilhões em
investimentos até 2023, contabiliza o lançamento de quatro veículos modernos e
atraentes, com preços muito competitivos, aliados à rápida reconstrução da imagem
e da rede de concessionárias da marca sino-brasileira.
O resultado foi o salto de 168% nas vendas, de modestas 3.734 unidades em 2017
para projetados 10 mil este ano, fazendo a participação de mercado avançar
rapidamente no período de 0,19% para 0,34%, alcançando 0,55% em novembro.
Com duas linhas de produção em operação plena e cinco modelos em linha (três
SUVs), a projeção é vender 38 mil carros em 2019 e anotar novo crescimento de
280%, com 24 mil unidades produzidas na planta de Jacareí (SP) originalmente
erguida pela Chery e 16 mil na fábrica que o Grupo Caoa mantém há 11 anos em
Anápolis (GO), onde também produz sob licença modelos da coreana Hyundai.
“A marca está crescendo de forma robusta, as vendas vêm crescendo mês-a-mês,
começamos com 285 unidades vendidas em novembro de 2017, quando a parceria foi
confirmada, e já superamos 1,1 mil carros um ano depois, em novembro passado. As
duas fábricas já montadas nos deram a oportunidade de lançar tantos produtos em
tão pouco tempo e crescer muito rápido”, afirma Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.
Investimentos e contratações em Jacareí
Os lançamentos começaram em maio deste ano, com o SUV compacto Tiggo 2, que
foi integrado à fábrica de Jacareí onde apenas o subcompacto QQ era produzido. Em
outubro foi a vez do sedã médio Arrizzo 5 entrar em produção.
“Nesse período investimos para reformular o body shop (solda de carroceria), que
ganhou 35 estações. Também contratamos, o número de empregados aumentou de
354 para 547 e em janeiro mais 114 devem ocupar novos postos. É um crescimento
respeitável de 20% no efetivo só este mês. É uma operação pequena ainda, mas
estamos avançando rápido”, avalia Alfonso.
Anápolis já produz duas marcas
Este mês foi a vez de Anápolis se tornar uma fábrica de duas marcas de dois
fabricantes diferentes. Ao lado dos SUVs Hyundai Tucson, ix35 e New Tucson e do
minicaminhão HR, está em produção o Caoa Chery Tiggo 5x, SUV médio-compacto
lançado este mês.
Em ritmo frenético, já em janeiro começa a ser fabricado na unidade mais um SUV,
um pouco maior, o Tiggo 7. E para o fim de 2019, em dezembro, já está agendada a
entrada em linha do Tiggo 8, um SUV de porte maior de até sete lugares.
“Fizemos uma nova linha de montagem estendida em Anápolis para abrigar a produção
das duas marcas. Os processos logísticos foram todos redefinidos para operar duas
linhas diferentes. Temos agora capacidade de produzir até 30 mil modelos Caoa Chery
por turno de trabalho”, explica Alfonso.
Rede em expansão
A combalida rede de concessionárias da Chery, que somava apenas 25 lojas há um
ano, cresceu na mesma medida das ambições da agora Caoa Chery. Já são 65 pontos

de venda e o número deverá chegar a 111 no início de 2019, segundo estima Alfonso:
“É o número que achamos adequado para atender a demanda projetada. Recriamos
toda a rede e isso dá muito trabalho. As concessionárias agora têm um novo padrão
visual e de atendimento, com pós-venda padronizado. Os pontos recebem
regularmente a visita de profissionais que avaliam as lojas e oficinas para propor
melhorias constantes”, afirma o executivo.
Outro ponto atacado ao longo do último ano de operação da Caoa Chery foi a
distribuição de peças de reposição. Foi inaugurado um grande centro de armazenagem
de 14 mil metros quadrados em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, que
já opera em dois turnos para garantir “que não falte peças em nenhuma oficina
autorizada”, diz Alfonso. Ele destaca que essa foi uma providência fundamental para
reconstruir e consolidar a reputação e confiabilidade da marca no País.
“Com a garantia da disponibilidade de peças, inclusive as seguradoras reduzem o custo
do seguro dos carros da marca. Já temos bons preços. O seguro anual do recémlançado Arrizo 5 está cotado em R$ 1,65 mil”, lembra.
Alfonso ressaltou que a estratégia da marca sino-brasileira é oferecer novos e
interessantes produtos, ter a maior e mais ampla linha de SUVs produzidos no Brasil
(serão quatro até o fim de 2019) e garantir a satisfação dos clientes com uma rede
preparada e bem suprida de produtos e peças. Até agora, está dando certo.
MLayer lança vidro blindado 20% mais leve e com 10 anos de garantia contra
delaminação, destinado ao setor automotivo, arquitetônico, militar e naval
19/12/2018 – Fonte: CIMM (publicado em 18-12-2018)
A Mlayer, fabricante brasileira de blindagem transparente (vidros blindados), possui
uma linha tradicional que conta com garantia flexível de 3, 5 e 10 anos contra
delaminação. A empresa está lançando no mercado o produto Sigma, sua linha de
vidros blindados com 10 anos de garantia contra delaminação e 20% mais leve que os
produtos padrão do mercado.
O Sigma está enquadrado no nível de blindagem III-A e reúne importantes atributos,
como: baixo peso agregado, garantia estendida e a qualidade óptica superior. Conta
com as melhores matérias-prima e a mais avançada tecnologia em seu processo de
produção e tecnologia Full Pet (desenvolvimento interno ao longo de anos entre áreas
de engenharia, qualidade e produção). Com espessura de 19mm e peso de 38kg/m2,
possui três opções de coloração disponível: incolor, verde e fume.
O produto ainda conta com Steel Frame (chapa de aço inox inserido ao redor do vidro
das portas), recorte no pacote balístico do para brisa para garantir que itens de
conforto e segurança funcionem como no original, ótimo acabamento, curvatura e
dimensional.
Todo projeto e desenvolvimento são elaborados com equipamentos 3D de engenharia
reversa.
Os produtos fornecidos pela MLayer possuem as certificações exigidas pelos órgãos
competentes no Brasil e são homologados pelos mais respeitados laboratórios
internacionais. Além disso, é a única empresa do segmento que tem seu processo e
produto certificado pelo Instituto Falcão Bauer, garantindo sempre o mesmo padrão
de qualidade. Para mais informações, acesse: http://mlayer.com.br.
Com a inauguração da nova unidade fabril em Guarulhos, a MLayer passou a ter os
equipamentos mais avançados disponíveis no mercado para a fabricação de produtos.
A unidade foi projetada para receber tudo o que há de mais moderno em fabricação
de vidros blindados e equipamentos de última geração únicos para o segmento. Todo

o processo de produção passou por uma evolução, tornando-se muito mais eficaz,
aumentando consideravelmente a capacidade produtiva, assim como a qualidade do
produto final.
O perigo da delaminação nos vidros blindados
Em um carro, guarita, porta ou janela blindada, o vidro é o item que requer maior
atenção, principalmente quando o assunto é tempo de garantia. Isso porque a
blindagem transparente pode sofrer delaminação com o passar do tempo.
O vidro blindado é a fusão de camadas de polímeros de alta tecnologia com lâminas
de vidro feita através de um processo de alta pressão, temperatura e vácuo. Sua
composição contempla material de resistência balística e anti-estilhaço. A delaminação
ocorre pelo descolamento das lâminas de vidro e polímeros. Estes espaços são
ocupados por pequenos veios ou bolhas de ar.
Assim, dependendo da situação, o vidro blindado tem a redução da sua capacidade de
suportar disparos provenientes de armas de fogo. Além disso, a visibilidade fica
prejudicada.
Quando ocorre, normalmente é por falha no processo de produção, qualidade do
material aplicado ou má instalação. Porém, exposição excessiva ao sol e agressão por
uso de produtos químicos na limpeza também podem acarretar na delaminação.
Para evitar que isto aconteça, antes da limpeza interna, é preciso remover o excesso
de pó ou sujeira com uma flanela limpa e úmida. Em seguida, é importante passar no
vidro um pano úmido, não abrasivo e limpo.
Depois deve-se secar completamente para evitar aparecimento de manchas. Não se
deve utilizar objetos afiados para remover marcas ou partículas e é proibido instalar
películas de segurança. O cuidado ao estacionar o carro também é um fator-chave, o
veículo deve ficar na sombra e as portas precisam ser fechadas com suavidade e os
vidros já estarem levantados.

