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Previsão do mercado para retração do PIB passa de 1,70% para 1,76% em 2015 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 

 
Mais uma vez, o mercado financeiro revisou para baixo suas projeções para o Produto 

Interno Bruto (PIB) de 2015. A expectativa de retração de 1,70% no Relatório de Mercado 
Focus foi substituída por uma queda de 1,76% agora.  
 

O documento é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira pela manhã. Há um mês, 
a mediana das previsões estava negativa em 1,49%. A perspectiva de recuperação da 

atividade no ano que vem também segue debilitada. Passou de 0,33% para 0,20% nesta 
segunda-feira, 27. Um mês antes, estava em 0,50%. 
 

O BC, apesar de também ter revisado para pior sua projeção, de queda de 0,6% para 
retração de 1,1%, segue mais otimista que o mercado. No Relatório Trimestral de Inflação 

de junho, a instituição informou que a mudança ocorreu em função de piora nas 
perspectivas para a indústria, cuja expectativa de PIB recuou de -2,3% para -3,0%. 
 

Segundo o BC, essa piora foi influenciada por impactos das reduções projetadas para a 
indústria de transformação, de -3,4% para -6%, e para a produção e distribuição de 

eletricidade, água e gás, de -1,4% para -5,6%, refletindo cenário de aumento da 
participação de termelétricas na oferta de energia e de redução do consumo de água no 
primeiro trimestre do ano. Para o setor de serviços, a autoridade monetária, que até 

março via uma ligeira expansão de 0,1% em 2015, passou a projetar queda de 0,8%. 
 

Indústria 
No boletim Focus desta segunda-feira, a projeção para a produção industrial, no entanto, 
foi mantida em baixa de 5,00%. Quatro edições da pesquisa atrás, a mediana das 

previsões para o setor fabril era de uma retração de 4,00%. Já para 2016, a mediana das 
estimativas passou de +1,50%, onde já estava há um mês, para +1,30% agora. 

 
Para a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB, a projeção dos analistas é a 
de que deve encerrar 2015 em 37,00%, como já apontado na semana passada. Em 2016, 

a projeção foi alterada de 38,35% para 38,50%. Há quatro semanas, as medianas das 
previsões para esse indicador eram de, respectivamente, 37,30% e 38,05%. 

 

CÂMBIO 

EM 27/07/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,364 3,365 

Euro 3,724 3,725 
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Confiança da indústria interrompe série de 5 quedas e sobe 1,5% em julho 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 
 

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) brasileira subiu 1,5 por cento em julho sobre o 
mês anterior, após cinco meses seguidos de perdas, informou a Fundação Getulio Vargas 
(FGV) nesta segunda-feira. Com isso, o ICI foi a 69,1 pontos em julho, contra 68,1 pontos 

em junho, quando caiu 4,9 por cento. Mesmo assim, o patamar visto em julho ainda é o 
segundo menor da série histórica. 

 
"Em relação ao momento presente, a indústria continua avaliando de forma 
extremamente desfavorável o ambiente de negócios. No âmbito das expectativas, o 

avanço... é bem-vindo, mas de magnitude ainda insuficiente para ser identificado como 
uma reversão de tendência", disse o superintendente-adjunto para ciclos econômicos da 

FGV/IBRE, Aloisio Campelo Jr. 
 
Segundo a FGV, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 0,1 por cento e foi a 70,3 

pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) teve alta de 3,2 por cento, a 67,9 pontos. 
 

Ambos os índices estão no segundo menor valor da série. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada, por sua vez, ficou estável em julho, em 78,2 por cento, o menor 
patamar desde abril de 2009 (78,0 por cento). 

 
A indústria vem sendo um dos maiores pesos sobre a economia brasileira como um todo, 

fortemente impactada pela fraqueza da confiança do setor e em meio a um cenário 
econômico de inflação e juros elevados e perspectiva de contração do Produto Interno 
Bruto no ano. 

 

Acordo entre Santander e Sebrae libera até R$ 375 mi em crédito para franquias 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O Sebrae anunciou nesta segunda (27) que vai oferecer R$ 25 milhões em garantia para 

empréstimos feitos por franquias no banco Santander. A entidade afirma que, com esse 
valor, o banco pode disponibilizar até R$ 375 milhões em crédito para pequenos 
empresários.  

 
O convênio entre as organizações, com prazo de cinco anos, visa atender exclusivamente 

pequenos negócios (com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões) que operem no 
modelo de franquia e que sejam clientes do Santander.  

 
A expectativa é que a parceria viabilize pelo menos 6.000 contratos de financiamento, 
que deverão ser utilizados inicialmente como capital de giro.  

 
É o segundo acordo firmado entre o Sebrae e um banco privado neste ano. O primeiro, 

anunciado em maio, foi com o banco Bradesco.  
 
Em comunicado, o presidente do Sebrae, Luiz Barretto, afirmou que "com mais esse 

convênio, o Sebrae expande a base de instituições financeiras que atuam no atendimento 
aos pequenos negócios e coloca à disposição desses empreendedores, clientes do 

Santander, um conjunto de soluções ofertadas pelo Sistema Sebrae, principalmente em 
forma de assessoria pós-crédito".  
 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0Q114820150727
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A iniciativa acontece no quase do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), 
programa cujo objetivo é complementar as garantias exigidas pelos bancos de pequenos 
empreendedores em busca de empréstimos para capital de giro e investimento fixo.  

 
Além de Santander e Bradesco, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco de 
Brasília (BRB), Agência de Fomento do Mato Grosso (MT Fomento), Agência Estadual de 
Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio) e Agência de Fomento de São Paulo (Desenvolve SP) 

também fazem parte do Fampe.  
 

Desde 1995, quando o fundo foi criado, foram disponibilizados R$ 11 bilhões em 
financiamento, garantidos por R$ 8,5 bilhões provenientes do Sebrae, afirma a entidade.  
 

Consumo consciente 

27/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

O elevado grau de degradação do ambiente natural e suas inúmeras consequências 
negativas para a sociedade, a escassez de energia, água potável e outros recursos, a 

onda de informações a respeito das potenciais consequências das mudanças climáticas 
para o bem-estar humano e as constantes discussões sobre desenvolvimento sustentável 
têm colocado em xeque a sociedade de consumo e do desperdício.  

 
A palavra de ordem tem sido a redução do consumo energético, de água e de outros 

recursos naturais, além da redução da geração de resíduos. A reutilização e a reciclagem 
de materiais têm estado na pauta do dia da sociedade. Essas ações têm sido traduzidas 
nas campanhas publicitárias do “consumo consciente” realizadas tanto pelo setor público 

quanto pelo setor privado. 
 

Parece que a sociedade está acordando para o fato de que a quantidade de matéria e 
energia necessárias para a realização da produção de bens e serviços é finita. Essa nova 

realidade já tem sido apresentada pelos relatórios do World Wildlife Fund (WWF) sobre a 
Pegada Ecológica Global desde a década de 1970, os quais indicam que a sociedade tem 
consumido recursos naturais acima da capacidade de provimento natural pelo ecossistema 

global.  
 

Significa que estamos usando a reserva de recursos naturais para manter ou expandir 
nosso padrão de consumo. Vale recordar que temos apenas os recursos naturais 
disponíveis neste planeta, não existe outra fonte conhecida. Desse modo, a redução do 

consumo de bens e serviços econômicos e a redução na geração de resíduos se tornam 
fundamentais neste século. 

 
Realmente precisamos reduzir o consumo e o desperdício de recursos naturais. Não existe 
mais a possibilidade de atrasar essa decisão, porque os custos para a sociedade têm sido 

crescentes. Contudo, você sabe quais os impactos do “consumo consciente” para a 
sociedade?  

 
Quais os efeitos sociais e econômicos da redução do consumo? Será que alguém tem 
refletido sobre as consequências para a sociedade da redução do consumo em uma 

economia capitalista? Como os modelos econômicos e políticos têm incorporado essa nova 
realidade? 

 
Precisamos reduzir o consumo e o desperdício de recursos naturais 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/consumo-consciente-26qvaf4yesnwchdyl39y8crv4


A redução do consumo ou o consumo consciente afeta diretamente a atividade 
econômica, por exemplo reduzindo o nível de produção. Isso mesmo: reduzir o consumo 
reduz a produção. Por conseguinte, afetará negativamente o nível de emprego e renda da 

sociedade.  
 

O resultado final pode ser uma redução do crescimento econômico, e até mesmo do 
Produto Interno Bruto (PIB), fenômeno conhecido como recessão. Por exemplo, uma 
pessoa que troque seu celular a cada seis meses consumirá, em um ano, dois celulares. 

 
Agora, se essa pessoa aderir à onda do consumo consciente, trocando seu celular a cada 

dois anos, deixará de consumir três celulares neste período; resultado: as empresas terão 
uma queda de 75% nas vendas.  
 

Veja o exemplo de São Paulo, onde o governo estadual e a Sabesp estimularam a redução 
do consumo de água e o desperdício, oferecendo bônus aos consumidores conscientes. 

Contudo, alcançado o objetivo, a Sabesp precisou aumentar a tarifa porque o resultado 
para a campanha foi uma redução no faturamento, o que afetou o seu equilíbrio 
financeiro.  

 
Parcela da sociedade tratará os resultados dos exemplos como algo anormal do ponto de 

vista econômico. A solução proposta pelos economistas e outros tomadores de decisão 
será a retomada das vendas, o estímulo ao consumo.  

 
Nesse sentido, existe algo mais contraditório hoje na sociedade do que estimular o 
consumo diante da eminente escassez de recursos naturais? Mas o consumo consciente 

não é reduzir o consumo?  
 

Essa situação mostra como não estamos preparados para o século 21, porque ainda 
usamos instrumentos inadequados para a nova realidade, caracterizada pela escassez de 
recursos naturais. Precisamos repensar o nosso sistema socioeconômico para essa nova 

realidade.  
 

A sociedade está preparada para enfrentar os desafios postos pelo desenvolvimento 
sustentável? Melhor: a sociedade realmente quer enfrentar esses desafios? 
 

(Junior Ruiz Garcia, doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo 
Instituto de Economia da Unicamp, é professor do Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Econômico do Departamento de Economia da UFPR.) 
 

Fiat deve receber multa recorde de US$ 105 milhões nos EUA por falhas em 
recall 

27/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
A Fiat Chrysler deve receber uma multa recorde de US$ 105 milhões nos EUA em função 
de falhas em processos de recall, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A 

Administração Nacional de Segurança no Tráfego de Rodovias deve multar a montadora 
ítalo-americana e designar um monitor independente para auditar os processos de recall 

por um longo período. Em alguns casos, a empresa vai concordar em recomprar os 
veículos envolvidos. 
 

A Fiat deve assinar um acordo concordando com as penalidades. O anúncio formal pode 
ocorrer já nesta segunda-feira (27). A montadora teria a possibilidade de resgatar parte 

das multas se certas condições forem atendidas, ainda de acordo com fontes. As punições 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/fiat-deve-receber-multa-recorde-de-us-105-milhoes-nos-eua-por-falhas-em-recall-3ags6dzchsowjk4bzkyof05zn
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estão relacionadas a mais de 20 processos de recall, envolvendo 11 milhões de veículos, 
incluindo da marca Jeep. 
 

A empresa é acusada de diversas falhas, incluindo enganar e obstruir o trabalho das 
autoridades reguladoras; consertos inadequados e atrasados; e alertas incompletos aos 

proprietários. 
 
O acordo ocorre poucos dias após as autoridades iniciarem uma investigação separada 

contra a Fiat, sobre o recall de veículos com possíveis falhas de segurança cibernética, 
após hackers terem conseguido assumir os controles de um Jeep em movimento. Fonte: 

Dow Jones Newswires. 
 

Fundo de Garantia tem o pior rendimento desde 1990 

27/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
O rendimento do FGTS no primeiro semestre deste ano foi o pior em pelo menos um 

quarto de século. Entre janeiro e junho, a conta de cada trabalhador teve remuneração de 
2,1%, um índice que, comparado à inflação de 6,8% medida pelo INPC, corresponde a 

uma perda real de 4,4%.  
 
Desde 1990, quando entraram em vigor as atuais regras do Fundo de Garantia, nunca 

houve, nos seis primeiros meses do ano, uma redução tão grande em seu poder de 
compra. 

 
INFOGRÁFICO: confira o rendimento real das contas do FGTS  
Com poucas exceções, o FGTS perde para a inflação há mais de uma década. Nos últimos 

15 anos, o rendimento do Fundo no primeiro semestre superou o INPC apenas duas 
vezes, em 2006 e 2007. A remuneração nominal das contas até melhorou um pouco de 

2013 para cá. O que acentuou as perdas foi a disparada da inflação. 
 

A corrosão do patrimônio dos cotistas reforça os argumentos de quem defende mudanças 
na remuneração das contas vinculadas ou pelo menos mais liberdade para o trabalhador 
resgatar ou investir seu saldo.  

 
Há várias propostas do gênero na Câmara dos Deputados e no Senado, algumas 

tramitando há anos, mas elas nunca tiveram tanta chance de prosperar como agora, em 
meio à crise política do governo. 
 

A remuneração é tão acanhada que contraria até o propósito de constituição do Fundo. 
Ele foi criado para servir como uma proteção ao trabalhador do setor privado, que, ao 

contrário do funcionário público, não tem a estabilidade do emprego,” 
 
 (Giuliano Contento de Oliveira, professor do Instituto de Economia da Unicamp)  

 
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), planeja colocar uma delas em 

votação assim que a Casa voltar do recesso, na primeira semana de agosto. O projeto de 
lei – apresentado pelo presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva (SP), e pelos 

líderes do PMDB, Leonardo Picciani (RJ), e do DEM, Mendonça Filho (PE) – determina que 
as contas do FGTS sejam remuneradas como a caderneta de poupança a partir de 2016. 
 

Assim, em vez de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), o Fundo renderia 6% mais TR. 
Pressionado, o governo acena com uma contraproposta: permitir que os cotistas apliquem 

até 30% de seu saldo no FI-FGTS, um fundo de investimentos que aplica dinheiro em 
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empreendimentos de infraestrutura e que no ano passado rendeu 7,05%. A sugestão é 
requentada.  
 

O FI foi criado em 2008, com recursos do patrimônio líquido do FGTS, parcela que não 
pertence aos trabalhadores. A possibilidade de participação dos cotistas estava prevista 

desde aquela época e já foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo, mas a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) não a regulamentou até hoje. 
 

 “Confisco” 
“Qualquer coisa que renda mais que o FGTS já é alguma coisa”, diz Mario Avelino, 

presidente do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador. Segundo ele, nem a remuneração 
idêntica à da caderneta de poupança nem a permissão para aplicar no FI vão eliminar as 
perdas dos cotistas, mas pelo menos podem reduzi-las. 

 
Segundo Avelino, só há um jeito de garantir ganhos reais: trocar a TR por algum índice de 

inflação. Isso porque, a partir de 1999, o Banco Central passou a aplicar um “redutor” 
sobre a TR. E o rendimento do Fundo, que costumava superar a inflação, logo passou a 
ser negativo. 

 
Desde a mudança na TR, há 16 anos, o governo deixou de creditar quase R$ 270 bilhões 

nas contas dos trabalhadores, calcula Avelino, o que ele classifica de “confisco”.  
 

“Não é preciso um novo projeto de lei para corrigir isso. Basta votar o projeto que está no 
Senado desde 2007 ou o que está na Câmara de 2008”, diz Avelino, referindo-se a duas 
propostas sugeridas pelo instituto que ele preside. 

 
PETROBRAS E VALE 

Quem usou o saldo do FGTS para comprar ações da Vale e da Petrobras nos Fundos 
Mútuos de Privatização (FMPs), no início da década passada, saiu ganhando. Segundo o 
Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, entre agosto de 2000 e julho de 2015 as ações da 

petroleira subiram 210%, mais que o dobro da valorização do saldo do FGTS no período 
(98%).  

 
No caso da Vale, as ações subiram 286% desde 2002, enquanto o FGTS rendeu 82%. Mas 
os cotistas dos FMPs que usaram parte de seus saldos na capitalização da Petrobras, em 

2010, perderam dinheiro: as ações caíram 62% desde então. 
 

STJ “congelou” ações em todo país há 17 meses 
Milhares de ações individuais e coletivas cobram na Justiça uma remuneração mais alta 

para o FGTS. O movimento ganhou impulso em janeiro de 2014, quando saiu a primeira 
decisão favorável a um cotista. 
 

Um mês depois, no entanto, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), determinou a suspensão do trâmite de todos os processos, em todas as 

instâncias, até que ele julgue uma ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria do Petróleo de Pernambuco e Paraíba. 
 

Naquela ocasião, quase 23 mil processos haviam sido julgados em diferentes instâncias, 
com 22.697 decisões favoráveis à Caixa Econômica, operadora do FGTS, e 57, aos 

cotistas. 
 
Justificativa 

O magistrado enquadrou a iniciativa no rito dos recursos repetitivos, de forma que sua 
futura decisão oriente o julgamento de todas as ações sobre o tema. O processo foi então 

encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que se pronunciou um mês depois. 



O subprocurador-geral da República Wagner de Castro Mathias Neto classificou de 
“inadequado” o congelamento de todas as ações, solicitado pela Caixa, e defendeu a troca 
da TR por um índice de inflação.  

 
“Conquanto o Fundo tenha uma função social, no outro polo da relação encontra-se o 

trabalhador e o inderrogável feixe de garantias fundamentais que lhe são inerentes”, 
escreveu. (FJ)  

 
 
Remuneração mais alta afetaria financiamento da habitação 

É consenso que o rendimento do FGTS é baixo. Difícil é encontrar uma alternativa que 
melhore a remuneração sem encarecer os financiamentos que usam recursos do Fundo, 
muitos deles voltados aos próprios cotistas.  

 
No ano passado, o FGTS emprestou R$ 6,2 bilhões para obras de infraestrutura, R$ 6,7 

bilhões para saneamento e R$ 43,1 bilhões para a habitação. 
 
Facilitar o saque do fundo, para permitir que o trabalhador use o recurso como bem 

entender, traz consigo o risco de esvaziar o patrimônio do FGTS, o que reduziria o volume 
de recursos para esses financiamentos.  

 
A economista Renata Moura Sena, professora da PUC-SP, avaliou sete propostas de 
flexibilização do FGTS – todas apresentadas por economistas renomados – em sua 

dissertação de mestrado, defendida em 2009. A constatação foi de que todas afetariam o 
custo dos empréstimos ou a quantidade de recursos disponíveis. 

 
Giuliano Contento de Oliveira, professor do Instituto de Economia da Unicamp, reconhece 

esses efeitos colaterais. Mas, segundo ele, as perdas nos saldos dos cotistas são 
significativas demais para serem ignoradas. 
 

“A remuneração é tão acanhada que contraria até o propósito de constituição do Fundo. 
Ele foi criado para servir como uma proteção ao trabalhador do setor privado, que, ao 

contrário do funcionário público, não tem a estabilidade do emprego”, diz o economista. 
 
“Se os recursos são desvalorizados permanentemente, o sentido do Fundo acaba 

subvertido.” 



Para Oliveira, a proposta mais equilibrada é a que permite o uso de parte do saldo em 
fundos de infraestrutura, como o FI-FGTS. “É bom para o cotista e bom para a economia 
do país”, argumenta.  

 

Crise política e desequilíbrio da economia 

27/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
É lamentável observar como se desencadeou, a partir do segundo semestre de 2013, a 

grave crise econômica que hoje enfrentamos. Sua origem está no fato de o governo ter 
cedido às especulações provocadas por interesses dos políticos oposicionistas e do 
mercado financeiro, que fizeram duras críticas aos juros baixos num momento de pressão 

inflacionária.  
 

Porém, é importante lembrar que, mesmo com o cenário internacional negativo, inclusive 
na Europa, nosso PIB cresceu 2,5% naquele ano e só não chegou a 3% devido à inversão 
da estratégia de combate à inflação: a troca do mecanismo da moeda valorizada pelos 

juros altos. Os atuais índices inflacionários, acompanhados de recessão, demonstram o 
equívoco. 

 
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, salientou, no seu discurso de posse, em janeiro, 
como faria para enfrentar as dificuldades, mas até agora só sinaliza pioras, adotando 

política monetária em linha com as especulações e liberando o câmbio, fatores 
responsáveis pelo agravamento da crise.  

 
Nesse contexto, qualquer notícia negativa é motivo para que o dólar dispare, 
realimentando a inflação e provocando ainda mais o processo recessivo. 

 
Quanto aos juros altos, é incompreensível que se pressione o governo a cortar gastos, 

inclusive de investimentos, e não se alerte o quanto eles estão onerando a dívida pública, 
cujo serviço, em 2015 (com taxas reais de quase 6% ao ano), será 300% mais 

dispendioso do que em 2013 (juros reais abaixo de 2%).  
 
Para retomarmos a expansão do PIB, seria preciso reduzir a Selic a um patamar de, no 

máximo, o IPCA mais três pontos porcentuais. Com isso, além de colocar fim à 
estagnação, evitaríamos a fuga de capital estrangeiro, pois nossas taxas ainda 

continuariam mais atrativas que as do mercado norte-americano. 
 
Se continuarmos depreciando o real, iremos pelo mesmo caminho da Argentina 

 
É preciso avaliar, também, os efeitos em cascata negativos gerados pela instabilidade do 

câmbio. O Banco Central jamais poderia ter permitido que a desvalorização do real 
alcançasse esses níveis.  
 

Deveria ter substituído parte dos contratos de swap pela venda da moeda norte-
americana no câmbio pronto, para evitar o abuso dos especuladores. Para isso, seria 

usada parcela das reservas cambiais. Afinal, é para essas situações que elas existem. 
 
Na atual conjuntura, seria coerente estabelecer um valor ideal para o dólar, de maneira 

que compensasse a queda dos preços médios das commodities, e impedir a alta 
volatilidade do câmbio, para evitar especulações desenfreadas.  

 
A maioria dos empresários defende a depreciação de nossa moeda para estimular as 
exportações, desprezando os efeitos negativos gerados pela inflação e alta da Selic.  
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Porém, as vendas externas, considerando manufaturados e bens de consumo, 
representam cerca de 5% do PIB. Se incluirmos as commodities, chegam a 13%. 
Portanto, deveríamos priorizar o crescimento de 100% da economia e não da parcela de 

5% referente às exportações de manufaturados e bens de consumo. 
 

É necessário, sim, proteger a indústria local do ingresso significativo de importados e 
proporcionar superávit comercial, mas isso deve ser feito com o real valorizado, criando-
se, em contrapartida, um subsídio em forma de crédito fiscal de até 20%. Tal benefício 

não geraria custos para o governo, uma vez que seria repassada ao exportador apenas 
parte da receita do Imposto de Importação.  

 
Os setores produtivos também não teriam de se preocupar, pois, além do incentivo fiscal, 
a economia voltaria a crescer e o câmbio seria fixado num patamar adequado de 

equilíbrio, atendendo a ambos os setores. 
 

País de moeda fraca não tem credibilidade! Se continuarmos depreciando o real, iremos 
pelo mesmo caminho da Argentina e nossa dívida líquida disparará para o nível de 2003 
(60,4%). É preciso reavivar a memória e lembrar da política econômica praticada entre 

2003 e 2013.  
 

Ao assumir o governo, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o país no 11.º 
lugar no ranking mundial, com uma dívida no FMI de US$ 38 bilhões e apenas US$ 55 

bilhões em reservas cambiais. A dívida líquida em relação ao PIB era de 60,4%; a 
inflação, de 12,5%; e os juros, de 25% ao ano.  
 

A política econômica passou, então, por uma grande mudança. Houve a baixa dos juros, 
proporcionando o aumento real dos salários, possibilitando o crescimento do consumo e, 

consequentemente, movimentando o setor produtivo, com grande geração de empregos. 
Dessa forma, a economia passou a crescer, atraindo investidores internos e externos. 
  

Assistimos à valorização do real, queda da inflação, recordes de arrecadação e 
neutralização do déficit público, viabilizando o subsídio da energia elétrica e dos 

combustíveis e o financiamento dos programas sociais. Esses três fatores também 
retroalimentaram a expansão do PIB. 
 

Pondero que o governo não gastou tão mal os recursos públicos como se especula. Houve 
excessos em alguns itens e deficiências em outros. No entanto, o grande problema foi a 

inversão do mecanismo de controle inflacionário, com a substituição da moeda valorizada 
pelo desastroso aumento dos juros, feita pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
no segundo semestre de 2013. O governo somente será forte para fazer as mudanças que 

necessita com eficiência se conseguir retomar a expansão do PIB. 
 

Em 2 de outubro de 2014, o jornal Valor Econômico publicou artigo de minha autoria, no 
qual alertava que a continuidade da desvalorização do real levaria a mais inflação, 
aumento dos juros, menos crescimento e desemprego.  

 
Agora, devemos reconhecer a necessidade de alguns ajustes, como vem fazendo o 

ministro Levy, mas é premente retomar o modelo monetário, ainda pouco reconhecido, 
praticado no governo Lula, com juros baixos e real valorizado.  
 

Isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, país com economia peculiar, que 
requer uma política econômica independente do modelo de outras nações e condizente 

com sua cultura, população, dimensões territoriais e pluralidade.  
 



Nesse contexto, sugerir a valorização de nossa moeda significa defender a queda da 
inflação e, consequentemente, a redução dos juros e a volta do crescimento do PIB. 
(José Vilmar Ferreira é fundador e presidente do Grupo Aço Cearense (GAC)). 

 

Editorial: As regras do PPE e a reforma trabalhista 

27/07/2015 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Se do ponto de vista humano e social o Programa de Proteção ao Emprego é uma 

boa iniciativa, do ponto de vista das contas públicas só o futuro dirá se foi uma 
ideia brilhante ou uma irresponsabilidade 
 

Nesta semana, o governo federal publicou as regras para a adesão ao Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE), que permitirá às empresas reduzir a jornada de trabalho de 

seus funcionários em até 30%, com diminuição semelhante no salário, em parte 
compensada com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Em contrapartida, 
as companhias se comprometem a não cortar postos de trabalho, em um recurso para 

impedir o aumento do desemprego.  
 

Quando do anúncio do PPE, observamos, neste mesmo espaço, que o enorme drama 
pessoal e social causado pela falta de trabalho é motivação suficiente para que se 
busquem formas de atenuar as consequências da recessão econômica preservando 

empregos, mas que era necessário aguardar a definição das regras do PPE, pois havia o 
risco de que mais uma vez houvesse a costumeira benevolência para com os setores que 

sabem gritar mais alto, enquanto os demais ramos da economia continuariam sofrendo. 
 
Parece que, pelo menos desta vez, não foi o caso. Não há restrições para a participação 

de empresas de nenhum setor. As condições são outras, como a existência de acordo 
coletivo com o sindicato da categoria beneficiada; as companhias interessadas só poderão 

aderir se tiverem esgotado outros recursos como horas extras e banco de horas; além 
disso, será preciso estar em dia com as obrigações referentes a impostos, Previdência e 

depósitos do FGTS. 
 
O que permanece é a esperança de que o PPE seja o início de uma verdadeira reforma 

trabalhista no Brasil 
 

A novidade é o chamado Indicador Líquido de Emprego (ILE), uma porcentagem calculada 
com base no número total de funcionários da empresa, contratações e demissões nos 
últimos 12 meses.  

 
Uma empresa que contratou e demitiu igual número de pessoas no período teria um ILE 

de zero; se houve mais contratações que demissões, a porcentagem será positiva; se, 
pelo contrário, a empresa mais demitiu que contratou, o ILE será negativo.  
 

Para aderir ao PPE, será preciso ter um ILE de no máximo +1%. Isso significa que 
algumas empresas poderão entrar no programa ainda antes que as dificuldades 

econômicas as forcem a efetivamente fechar postos de trabalho, como tem acontecido 
especialmente no setor automotivo.  
 

De fato, permitir que uma empresa contasse com essa ajuda só quando já estivesse 
colocando pessoas na rua seria agir na base do remendo, além de um desrespeito àqueles 

cujos empregos poderiam ter sido preservados. 
 
A grande dúvida que resta tem relação com o real impacto do PPE nas contas do governo. 

O Planalto alega que bancar parte dos salários dos trabalhadores (em um valor máximo 
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de R$ 900 por pessoa, por até 12 meses) sai mais barato para os cofres públicos que 
pagar seguro-desemprego a esses mesmos trabalhadores (o benefício máximo é de quase 
R$ 1,4 mil, mas ele é pago por até cinco meses).  

 
Além disso, para efeitos de arrecadação com encargos trabalhistas, é melhor para o 

governo que os brasileiros continuem empregados, ainda que ganhando menos. Se do 
ponto de vista humano e social o PPE é uma boa iniciativa, do ponto de vista financeiro só 
o futuro dirá se foi uma ideia brilhante ou uma irresponsabilidade de um governo que não 

sabe economizar, como bem demonstrou a redução da meta de superávit primário 
recentemente anunciada. 

 
O que permanece é a esperança de que o PPE seja o início de uma verdadeira reforma 
trabalhista no Brasil. Os encargos trabalhistas, hoje, forçam as empresas a entregar ao 

governo um valor igual ou maior àquele que pagam aos seus funcionários. Uma reforma 
nesses encargos, por si só, já daria às companhias condição de contratar novos 

empregados, ou de remunerar melhor quem já está em seus quadros.  
 
Este, sim, seria um programa de proteção ao emprego mais consistente e duradouro. No 

entanto, infelizmente é altamente improvável que ele seja implantado por um governo 
movido por uma fúria arrecadatória, convencido da importância da mão pesada do Estado 

na economia e que vê o empresário de forma hostil. 
 

Fabricante de turbina eólica Vestas busca retomar enquadramento no BNDES em 
2015 

27/07/2015 - Fonte: CIMM 

 
A Vestas, fabricante dinamarquesa de equipamentos de energia eólica, mantém o apetite 

pelo mercado brasileiro e espera que a construção de uma nova unidade no país lhe 
permita voltar ainda este ano à lista de empresas cujas máquinas podem ser financiadas 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 
"O Brasil é um mercado chave para a Vestas e estamos comprometidos em fortalecer 

nossa presença no país", disse à Reuters o presidente regional da Vestas, Marco Graziano, 
por meio de nota. 
 

Após ser procurada, a empresa disse que o objetivo é voltar a obter enquadramento junto 
ao BNDES o quanto antes, o que poderia acontecer já em novembro deste ano, quando 

está programada uma auditoria do banco estatal em suas instalações. 
 
A Vestas, que respondia por 713 megawatts de turbinas instaladas em parques eólicos no 

país ao final de março, relatou que a nova fábrica será em Fortaleza, no Ceará, onde a 
empresa já possui uma unidade em operação desde 2011. 

 
"Há um ano atrás, a companhia acertou com o BNDES um plano de estratégia para 
atender aos requisitos de conteúdo local. O plano incluiu a instalação de uma fábrica de 

hubs e nacelles em Fortaleza, que está atualmente em construção", disse Graziano. 
 

A Vestas não divulgou, no entanto, para quando está prevista a conclusão da unidade.Em 
meados do ano passado, a empresa anunciou investimentos de até 32 milhões de euros 
no Brasil. 

 
A empresa saiu da lista de equipamentos financiáveis pelo BNDES no final de 2012, 

quando o banco apresentou um plano gradual de aumento do conteúdo local nos 
equipamentos eólicos a ser seguido pelos fabricantes presentes no país. 
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Apesar disso, a Vestas conseguiu assinar contratos para a venda de 286 megawatts em 
turbinas para parques eólicos no Brasil ao longo deste ano. 
 

"Nossa estratégia no país está seguindo como planejado, e nosso objetivo é conquistar 
uma parcela justa do mercado brasileiro", disse Graziano. 

 
Segundo o executivo, a empresa também selou acordos com parceiros locais para a 
produção de pás e torres eólicas. 

 

Pirelli dispensa 121 e dá férias a mais de 2 mil 

27/07/2015 - Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pirelli de Santo André já tem 430 trabalhadores em layoff 
 

A Pirelli dispensou 121 trabalhadores temporários e deu férias coletivas a 2,1 mil 
funcionários em sua fábrica em Santo André (SP), onde são produzidos pneus para 
caminhões, ônibus e tratores.  

 
A paralisação se iniciou na sexta-feira, 24, e vai até 14 de agosto. Segundo a Pirelli, a 

unidade já tem 430 colaboradores cumprindo layoff, suspensão temporária dos contratos 
de trabalho. 

 
Na fábrica de Gravataí (RS), 430 funcionários do setor que produz pneus radiais de 
caminhões e ônibus entram em férias coletivas na segunda-feira, 27, e também retornam 

em 14 de agosto. Segundo a empresa, 860 funcionários das unidades de Campinas (SP) e 
Gravataí (RS) continuarão em layoff até setembro.  

 
Outros 340 funcionários que atuam em Feira de Santana (BA) e também em Campinas 
estão retornando do programa na semana que se inicia. 

 
Em entrevista concedida à Agência Brasil, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Borracheiros da Grande São Paulo e Região (Sintrabor), Márcio Ferreira, afirmou que a 
Pirelli e o sindicato decidiram não colocar em negociação a aplicação do Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE), lançado pelo governo e que permite a redução da jornada de 

trabalho.  
 

De acordo com Ferreira, o plano é recente e há uma série de pré-requisitos a ser 
cumpridos pelos sindicatos e empresas, o que demandaria tempo. “Até lá a crise já 
passou”, diz. 

 
No entanto, com a redução dos estoques internos de pneus para veículo de passeio 

decorrente da adoção de layoff, 340 funcionários das fábricas de Campinas (SP) e de 
Feira de Santana (BA), que estiveram com seus contratos de trabalho suspensos desde 
maio, estão retornando ao trabalho.  
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Hyundai começa a construir centro de P&D 

27/07/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Na sexta-feira, 24, a Hyundai começou a construir seu centro de Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D) brasileiro, que ficará na planta de Piracicaba (SP). A estrutura é a 

primeira do gênero no hemisfério sul e a quinta no mundo.  
 
Com investimento de R$ 100 milhões, o empreendimento vai sustentar os próximos 

passos da bem-sucedida operação da companhia no País, que produz e vende a linha 
HB20. 

 
Com o centro, a companhia pretende atender as metas de P&D impostas pelo Inovar-
Auto.  

 
A Hyundai pretende ainda garantir o desenvolvimento de produtos cada vez mais 

adequados ao mercado local, que conta com ampla presença dos motores flexíveis.  
 
Para isso o empreendimento terá laboratórios para teste de desempenho e durabilidade 

de propulsores, redução de emissões e melhoria da eficiência energética e da partida em 
baixas temperaturas. A operação deve começar no fim de 2016. 

 
O investimento no projeto dá sequência ao aporte de US$ 700 milhões para construir o 

complexo industrial de Piracicaba, inaugurado no fim de 2012.  
 
A unidade conta com 2,7 mil colaboradores e tem capacidade para fazer 180 mil carros 

por ano. 
 

Mann+Hummel tem novo VP e gerente-geral 

27/07/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

Bert Kempeneers é o novo vice-presidente e gerente-geral da Mann+Hummel Brasil. O 
executivo está na companhia desde 1992 e nos últimos três anos atuou na vice-
presidência de operações para a região das Américas. Kempeneers é formado em 

engenharia eletromecânica pela Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), em Diepenbeek, 
na Bélgica. 

 
A Mann+Hummel está entre os grandes fabricantes mundiais de filtros automotivos e 
detém as marcas Mann-Filter e Purolator. Desenvolve filtros de ar, óleo, combustível e 

cabine para veículos leves e pesados.  
 

Sua fábrica de Indaiatuba (SP) é a maior do grupo fora da Europa. A empresa tem outras 
duas unidades no País, uma em Betim (MG), outra Manaus (AM) e emprega cerca de 1,4 
mil colaboradores no Brasil.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22380/hyundai-comeca-a-construir-centro-de-pd
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22377/mannhummel-tem-novo-vp-e-gerente-geral


Volvo V40 Cross Country troca motor e câmbio 

27/07/2015 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

O Volvo V40 Cross Country recebeu o novo motor Drive E, um 2.0 turbo de quatro 
cilindros e 245 cavalos, 35 cv a mais que o anterior, de cinco cilindros. O preço do modelo 

parte agora de R$ 145.990, apenas 3,2% a mais do que o valor de lançamento do carro, 
em março do ano passado.  
 

O câmbio também mudou. Permanece automático, mas com oito em vez de seis 
velocidades e agora com aletas atrás do volante para trocas de marcha, indisponíveis na 

linha anterior. A tração continua 4x4 permanente.  
 
Segundo a Volvo, a aceleração de zero a 100 km/h baixou de 7,2 para 6,1 segundos e o 

carro está mais econômico, apesar do aumento de potência.  
 

O V40 Cross Country conta com função Eco+, que monitora o desempenho do veículo em 
diversas situações e atua de forma a reduzir o consumo.  
 

Quando acionado, aprimora a ação do sistema Start-Stop: desliga o motor antes da 
parada total do carro (abaixo dos 7 km/h) e desacopla a transmissão em velocidades 

acima dos 65 km/h, para melhor aproveitamento da energia cinética em descidas e em 
momentos de velocidade constante.  

 
Essa função ainda monitora e ajusta a rotação nas trocas de marcha e a atuação do 
acelerador para oferecer sempre eficiência em consumo de combustível. 

 
Entre outros itens o Cross Country também tem o HDC, recurso eletrônico que controla a 

velocidade nas descidas de baixa aderência, evitando escorregamentos e perda de 
controle.  
 

A direção tem assistência elétrica com três opções de configuração. O motorista escolhe 
entre uma condução mais suave em trechos urbanos ou um ajuste mais firme para a 

estrada.  
 

Fiat lança programa de capacitação de fornecedores 

27/07/2015 - Fonte: Automotive Business 
 
A Fiat Crhysler Automobiles (FCA) anuncia a criação do Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedores, oportunidade totalmente financiada pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).  

 
A iniciativa pretende preparar técnica e gerencialmente as empresas da cadeia produtiva 
em requisitos como qualidade, eficiência e inovação. O objetivo é facilitar a realização de 

novos negócios e aumentar a competitividade da indústria. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22376/volvo-v40-cross-country-troca-motor-e-cambio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/22373/fiat-lanca-programa-de-capacitacao-de-fornecedores


Foram selecionadas 35 empresas para participar das atividades gratuitamente de agosto 
deste ano a abril de 2016.  
 

Serão oferecidas 60 horas de consultoria por fornecedor, com diagnóstico técnico e 
gerencial, elaboração e implementação de projetos reais de melhoria contínua e oficinas 

temáticas sobre inovação, gestão de projetos, manufatura e serviços enxutos, gestão 
ambiental e eficiência energética. No fim do programa os fornecedores participarão de 
rodada de negócios com a FCA. 

 
PRÊMIO 

Enquanto prepara o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, a Fiat Chrysler 
premiou projetos que se destacaram no primeiro semestre de 2015 na Academia Lean. A 
iniciativa marcou o encerramento dos quatro meses de atividades com 10 empresas. 

 
O programa foi criado em 2007 pelo grupo de compras da fabricante de veículos para 

disseminar as práticas de manufatura enxuta na cadeia produtiva. 
 
Os projetos reconhecidos nesta edição foram os que atingiram mais plenamente os 

objetivos usando as metodologias apresentadas. Na categoria Excelência, os troféus 
foram entregues às equipes da Chassis Brakes Internacional, da Denso Sistemas Térmicos 

do Brasil Ltda. e da Dytech Tecalon Ind. E Com. de Autopeças S/A.  
 

Mereceram os prêmios de Destaque, os projetos da Sabó Indústria e Comércio de 
Autopeças S/A e Thyssenkrupp Metalúrgica Santa Luzia. 
 

BCE diz que é cedo demais para prever ponto de virada da inflação 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 
 

A inflação deve melhorar gradualmente neste ano, mas ainda é muito cedo para prever 
um ponto de virada, disse o Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.  

 
A conclusão, publicada no boletim do BCE, sugere que o banco central não terá pressa 
para reduzir seu esquema de impressão de dinheiro projetado para fortalecer a economia 

e impulsionar a inflação. 
 

O presidente do BCE, Mario Draghi, adotou um programa de impressão de dinheiro de 
mais de 1 trilhão de euros para comprar principalmente bônus soberanos e que deve 
vigorar até setembro de 2016. Muitos na Alemanha, porém, gostariam de ver o programa 

encerrado mais cedo. “Continua muito cedo para identificar um ponto de virada na 
inflação de um ponto de vista estatístico. Mais dados são necessários para que o sinal de 

tal ponto de virada torne-se forte o bastante", apontou o boletim.  
 
No mês passado, o BCE elevou sua projeção de inflação para 0,3 por cento para este ano, 

ante previsão anterior de zero. A inflação para o ano que vem é estimada em 1,5 por 
cento.  

 

ENTREVISTA-Política fiscal continua neutra ou contracionista, diz Nelson 

Barbosa 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 
 

O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, defendeu nesta sexta-feira que a política 
fiscal continua neutra ou contracionista, mesmo após a redução das metas de superávit 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0Q113X20150727
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN0PY24D20150724?sp=true
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN0PY24D20150724?sp=true


primário, mas reconheceu que, no curto prazo, ela pode pressionar a inflação e obrigar 
uma resposta de política monetária. 
 

"Você teve uma redução de meta (de superávit primário) com redução de gasto, não 
houve redução da meta para ampliar gastos.... Acho que a política fiscal continua neutra 

ou contracionista", afirmou o ministro em entrevista à Reuters, referindo-se às novas 
metas de economia para pagamento de juros da dívida pública anunciadas na quarta-
feira. 

 
"Por outro lado, tem o impacto indireto, que não é fruto da política fiscal, é a reação do 

mercado à revisão das metas fiscais que, nesse curto prazo, tem sido uma depreciação 
cambial que pode indiretamente bater na inflação e requerer resposta da política 
monetária", afirmou, acrescentando ainda que esse movimento pode ser revertido nas 

"próximas semanas". 
 

Nesta sexta-feira, o dólar atingiu 3,34 reais, máxima em mais de 12 anos no intradia, 
ainda refletindo preocupações com o risco de o país vir a perder o grau de investimento 
após a mudança das metas fiscais. Na véspera, a moeda norte-americana já tinha subido 

mais de 2 por cento. 
 

Segundo Barbosa, o esclarecimento da estratégia fiscal de médio e longo prazos tende a 
atenuar "essa resposta inicial na taxa de cambio e na taxa de juros, de modo a não criar 

nenhum problema para a política monetária". 
 
Nesta manhã, o próprio Banco Central informou que surgiram novos riscos inflacionários e 

reafirmou que é preciso ficar "vigilante" para levar a inflação ao centro da meta --de 4,5 
por cento pelo IPCA-- no fim de 2016. 

 
O governo anunciou na quarta-feira uma redução drástica das metas de superávit 
primário deste e dos próximos dois anos, em meio a um cenário de contração econômica. 

A meta em 2015 foi cortada de 1,1 para 0,15 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). 
 

Para 2016 e 2017, os objetivos foram reduzidos a 0,7 e 1,3 por cento do PIB, 
respectivamente, contra 2 por cento anteriormente nos dois anos. 
 

Além da disparada do dólar, os mercados de juros futuros reagiram mal às novas metas 
fiscais, com apostas de que a taxa básica de juros -atualmente a 13,75 por cento ao ano 

e ainda em processo de elevação para controlar a inflação- subirá mais neste ciclo de 
aperto e demorará mais para começar a ser reduzida. 
 

Barbosa disse que já era esperada uma reação negativa do mercado às novas metas de 
primário, que foram reduzidas mais fortemente devido à frustração com as receitas, 

sobretudo via massa salarial, que pesa na Previdência e nas despesas com seguro-
desemprego. 
 

O ministro voltou a defender que os novos objetivos fiscais são mais realistas e suficientes 
para estabilizar a dívida pública do país.  

 
Ele argumentou que o governo usa diversas variáveis para chegar às suas projeções para 
o comportamento da dívida como proporção do PIB, como crescimento, inflação, câmbio, 

juros e composição do endividamento, bem como o impacto das operações de swaps 
cambiais no pagamento de juros líquidos. 

 
"É importante trabalhar com cenário bem realista. É importante mostrar que, mesmo com 
esse cenário realista, a situação fiscal está controlada", disse. 



No cenário do governo, a relação dívida bruta/PIB vai subir até 2016 e chegar ao patamar 
de 66 por cento, frente a pouco mais de 62 por cento agora. A partir de 2017, ela se 
estabilizaria, cenário que foi rechaçado por boa parte dos economistas, cujas projeções 

indicam que a dívida pode chegar a 70 por cento do PIB no período. 
 

"Não é uma redução da meta (fiscal) para se gastar mais. É uma redução gerada 
principalmente pela desaceleração econômica e revisão das receitas adicionais que 
esperávamos neste ano", afirmou o ministro, acrescentando que não há, no momento, 

estudos para elevar impostos e buscar mais receitas.  
 

CONGRESSO 
Mesmo diante da intensa crise política entre o Executivo e o Legislativo, o ministro 
afirmou que o governo continuará enviando medidas ao Congresso Nacional para dar 

continuidade ao ajuste fiscal. 
 

"O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, têm todos os instrumentos necessários para 
resolver os problemas que temos. O problema é construir consenso gradual sobre essa 
estratégia de solução. Numa democracia, essa construção leva algum tempo, mas ela 

acontece."  
 

Na quinta-feira, Barbosa esteve reunido com o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), para pedir apoio às propostas de redução da meta fiscal, que precisam do 

aval do Congresso.  
 
Ele disse que se encontrará com o presidente do Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), que recentemente anunciou seu rompimento pessoal com o governo. 
 

Para o ministro, a economia brasileira vai começar a se recuperar no quarto trimestre 
deste ano, de forma gradual. A projeção do governo é de que o PIB encolha 1,49 por 
cento em 2015. 

 

Dólar sobe 1,5% e encosta em R$3,35, máxima em 12 anos, por preocupação 
fiscal 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 
 

O dólar subiu pela terceira sessão seguida, encostou em 3,35 reais e fechou no maior 
nível em mais de 12 anos, ainda refletindo preocupações com os riscos ao grau de 

investimento brasileiro após os cortes nas metas fiscais do governo. 
 
O dólar avançou 1,55 por cento, a 3,3470 reais na venda, maior patamar de fechamento 

desde 31 de março de 2003, quando ficou em 3,355 reais. Na máxima do dia, a divisa 
chegou a 3,3578 reais.  

 
Nas últimas três sessões, incluindo esta, a moeda norte-americana acumulou avanço de 
5,48 por cento e, na semana, avançou 4,79 por cento. 

 
"A decepção do mercado é palpável. A sensação é de que o governo está fazendo menos 

esforço do que devia", disse o operador da corretora Intercam Glauber Romano. 
 
O governo reduziu a meta de superávit primário deste ano a 0,15 por cento do Produto 

Interno Bruto (PIB), contra 1,1 por cento do PIB previsto até então. Além disso, abriu a 
possibilidade de abater até 26,4 bilhões de reais que, no limite, pode até gerar novo 

déficit primário. 
 

http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN0PY2AV20150724?sp=true
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN0PY2AV20150724?sp=true


As metas para 2016 e 2017, por sua vez, caíram para o equivalente a 0,7 e 1,3 por cento 
do PIB, respectivamente. O objetivo anterior para cada um desses anos era de 2 por 
cento do PIB, percentual que agora só deverá ser alcançado em 2018. 

 
"A drástica redução da meta para 2015, assim como o ajuste extremamente gradual 

esperado para os próximos anos, sublinha o esperado rebaixamento pela Moody's e pode 
também desencadear revisões por outras agências e a perda do grau de investimento", 
escreveram analistas do banco Brasil Plural em nota a clientes. 

 
Em entrevista à Reuters nesta sexta-feira, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, 

afirmou que as novas metas de primário são mais realistas e suficientes para estabilizar a 
dívida pública do país. 
 

Nesse quadro, investidores aguardavam também novas pistas sobre como o Banco 
Central se posicionará em relação a suas intervenções no câmbio, levando em conta que o 

fortalecimento do dólar tende a aumentar a inflação já elevada.  
 
Nesta manhã, o BC vendeu a oferta total no leilão de rolagem de swaps cambiais, que 

equivalem a venda futura de dólares.  
 

Com isso, já rolou o equivalente a 5,098 bilhões de dólares, ou cerca de 48 por cento do 
lote que vence no início de agosto, que corresponde a 10,675 bilhões de dólares. 

 
Operadores esperavam com ansiedade o anúncio da rolagem dos contratos que vencem 
em setembro e correspondem a 10,027 bilhões de dólares. Se o BC sinalizar que deve 

continuar rolando cerca de 70 por cento dos contratos, como fez no mês passado, a 
tendência é que o dólar não volte a patamares mais baixos. 

 
"Seria um sinal de que o BC está confortável com o dólar nesses níveis", explicou o 
operador de um importante banco internacional. 

 

Fiat Chrysler faz recall de carros nos EUA para prevenir ataques de hackers 

27/07/2015 - Fonte: Reuters 

 
A Fiat Chrysler está fazendo um recall de cerca de 1,4 milhão de veículos nos EUA para 

melhorias nos softwares de rádio, para prevenir ataques de hackers. O anúncio da FCA US 
LLC, antiga Chrysler Group, vem após pesquisadores de ciberssegurança terem usado a 
Internet para desligar o motor do carro em movimento, aumentando preocupações sobre 

a segurança dos veículos conectados à internet.  
 

A FCA disse no anúncio de recall nesta sexta-feira que não sabia de quaisquer ferimentos 
ligados à exploração do software. Os veículos na lista do recall incluem o Jeep Grand 
Cherokee, os modelos 2014 e 2015 das SUV Cherokee e os cupês esportivos Dodge 

Challenger de 2015. A FCA não foi imediatamente encontrada para comentar o caso. 
 

Bolsa chinesa registra maior queda diária dos últimos oito anos 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As Bolsas asiáticas fecharam em queda nesta segunda-feira (27) em meio a perdas em 
Wall Street e preocupações sobre a China. Na China, a Bolsa em Xangai caiu mais de 8% 
após a confiança dos investidores ser impactada pela leitura fraca da pesquisa Índice 

Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial no país. Foi a 
maior queda em um dia no mercado chinês nos últimos oito anos.  

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0PY29V20150724
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1660832-china-tem-maior-queda-em-8-anos-e-indices-asiaticos-despencam.shtml


Às 7h (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com 
exceção do Japão caía 1,67%. O índice japonês Nikkei teve queda de 0,95%.  
 

Investidores foram cautelosos enquanto preparavam-se para a reunião do Federal 
Reserve, banco central dos Estados Unidos, que pode dar outro passo em direção à 

elevação da taxa de juros no país.  
 
O mercado acionário australiano fechou em alta de 0,4%, mas os papéis de mineração 

enfrentavam dificuldades com a queda nos preços globais de commodities. O dia no 
mercado europeu também começou em ritmo lento devido ao desempenho dos índices 

chineses.  
 

Apesar da crise, fundos ganham com câmbio e juro alto no 1º semestre 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inflação resistente, recessão e desajuste nas contas do governo. No exterior, a 
expectativa do calote grego e da alta de juros nos EUA. O cenário já sombrio no início de 
2015 foi se deteriorando ao longo do primeiro semestre junto com os desdobramentos da 

Operação Lava Jato, manifestações contra o governo Dilma e os embates no Congresso.  
 

Como resultado, o dólar saltou de R$ 2,65 para R$ 3,11 e os juros do BC (Selic) passaram 
de 11,75% para 13,75% ao ano no primeiro semestre.  

 
Para o investidor, no entanto, o primeiro semestre permitiu ganhos robustos nos fundos 
de investimento, especialmente naqueles que investem em câmbio e nas dívidas pública e 

privada.  
 

Até a Bolsa, sempre sensível ao efeito da recessão nos lucros das empresas, teve alta de 
6,14% no Ibovespa, na esteira da recuperação das ações da Petrobras com a divulgação 
do balanço.  

 
Diante do cenário, a maioria dos fundos de investimento superou com o folga a poupança, 

que rendeu apenas 2,99% líquido no semestre.  
 
Dos 868 fundos pesquisados pelo Sistema ComDinheiro, de análise de fundos, apenas 163 

perderam para a poupança, considerando os diversos cenários de resgate.  
 

INFLAÇÃO  
No entanto, só uma minoria conseguiu proteger o cotista da inflação no primeiro 
semestre. Dos 868 fundos analisados, só 193 renderam mais do que os 6,17% do IPCA, o 

maior registrado desde os 6,64% de 2003.  
 

"Os fundos ficaram devendo para a inflação no primeiro semestre. A fotografia melhora se 
aumentarmos os prazos de investimento. Com prazo maior, os juros tendem a superar a 
inflação", disse Rafael Paschoarelli, professor da FEA-USP, autor do estudo da 

ComDinheiro.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1660724-apesar-da-crise-fundos-ganham-com-cambio-e-juro-alto-no-1-semestre.shtml


O sistema ComDinheiro considerou apenas os fundos de investimento ofertados pelos 
bancos comerciais, com investimento mínimo entre R$ 10 e R$ 100 mil, pelo menos 18 
meses de vida, 100 cotistas e patrimônio mínimo de R$ 5 milhões. Foram excluídos 

fundos do private bank (gestão de fortunas), além dos exclusivos e voltados a grandes 
investidores.  

 
Entre os fundos analisados, 211 conseguiram superar suas metas de investimentos. Os de 
melhor desempenho foram os cambiais, que tentam replicar o comportamento do dólar. 

Dos 21 fundos analisados, 13 renderam mais do que a moeda americana.  
 

Nos fundos multimercados, que são livres para aplicar em moedas, dívida e ações, 111 
dos 278 analisados tiveram ganho bruto superior aos 5,92% do CDI (Certificado de 
Depósito Interfinanceiro), referência dos juros privados.  

 
SEGUNDO SEMESTRE  

Para o segundo semestre, a expectativa é de mais aumento no câmbio e nos juros, 
especialmente após o governo reduzir a meta fiscal.  
 

Os investidores temem que a fragilidade das contas do governo levem o país a perder o 
selo de bom pagador da dívida. Diante desse cenário e com a perspectiva de recessão 

prolongada, a chance de recuperação da Bolsa também é pequena. 
  

Sindicatos aceitam debater proposta de jornada 'flex', sob condições 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Em meio a propostas dos empregadores da criação de uma jornada flexível, sindicatos e 
entidades que defendem os direitos dos trabalhadores dizem que é preciso modernizar as 

relações do trabalho, mas acreditam que já há medidas na lei, como o banco de horas, 
que permitem adequar a jornada ao fluxo de clientes.  
 

Para Ricardo Patah, presidente da UGT e do sindicato dos comerciários, a jornada móvel 
pode até ser considerada sob três condições: 1) deve ser adotada entre jovens e 

aposentados; 2) deve ser aplicada para no máximo de 15% dos funcionários (da rede, 
loja ou estabelecimento), e 3) o salário mensal não pode ser inferior ao mínimo.  
 

Ele cita como exemplo o piso dos comerciários, de R$ 1.300, por uma jornada de 44 
horas. Se fosse reduzida pela metade, seriam R$ 650, valor 17,5% inferior ao mínimo.  

 
Segundo Patah, em encontro recente com dirigentes da CSC, central sindical europeia, 
sindicatos da Bélgica relataram que 77% dos comerciários desse país têm jornada móvel 

e têm reclamado de achatamento salarial.  
 

JUSTIÇA  
Guilherme Feliciano, vice-presidente da Anamatra (associação dos juízes trabalhistas), 
considera que o mercado de trabalho já é bastante flexibilizado, com medidas como banco 

de horas e acordos de compensação, negociados com sindicatos, que permitem 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1660697-sindicatos-aceitam-debater-proposta-de-jornada-flex-sob-condicoes.shtml


revezamento de funcionários em escalas de folgas no varejo e em atividades do setor de 
serviços.  
 

"As crises econômicas sempre servem para o empresário discutir como cortar o custo com 
a mão de obra e diminuir a proteção social. Deveriam discutir medidas para tornar a 

produção mais eficiente, melhorar relações com fornecedores e investir em tecnologia", 
diz o juiz.  
 

Especialista em relações do trabalho, Emerson Casali, acredita que toda medida que vise 
"desengessar" as jornadas de trabalho e adequá-las às realidades dos setores contribuem 

diretamente para o aumento da produtividade.  
 
"Não há mais espaço para o país crescer e gerarmos mais empregos e renda sem 

melhorar a legislação trabalhista", afirma.  
 

Em sua avaliação, se a demanda de trabalho varia ao longo do dia, da semana ou do mês, 
manter a mesma quantidade permanente de trabalhadores significa menos produtividade.  
 

'PPE DO VAREJO'  
A jornada móvel é uma tentativa de fazer um "PPE do varejo", avalia o presidente da 

UGT, em referência ao Plano de Proteção ao Emprego, criado pelo governo e que permite 
a empresas consideradas "afetadas pela crise" reduzir por até 12 meses a jornada e os 

salários para evitar demissões.  
 
"O PPE está muito distante da realidade das micro e pequenas empresas, principalmente 

do setor varejista. É voltado para a grande indústria", diz o ministro Guilherme Afif 
Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Brasil.  

 
Por isso, segundo ele, é necessário discutir outras medidas de contratação.  
 

Luis Augusto Ildefonso da Silva, diretor de relações institucionais da Alshop (associação 
dos lojistas de shoppings), avalia que o PPE está distante do comércio.  

 
"Exigir que o empregador dê estabilidade aos empregados é um limitador. O varejo tem 
uma elasticidade maior do que o setor industrial."  

 

Bancos brasileiros têm os maiores ganhos com crédito em seis anos 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O chamado "spread" bancário, a diferença entre os juros que os bancos pagam para 

captar dinheiro e o que cobram para emprestá-lo, atingiu em maio 29,9 pontos 
percentuais nas linhas de crédito livre, que excluem financiamento de imóveis e rural.  
 

É o maior patamar desde os 30,5 pontos percentuais de janeiro de 2009, quando o 
governo Lula comprou uma briga com os bancos brasileiros para reduzi-lo, sob o 

argumento de que eram os maiores do mundo.  
 
Naquela época, os juros do governo (Selic) estavam em 12,75% —1 ponto percentual 

abaixo dos 13,75% atuais— e em processo de forte redução.  
 

O mesmo discurso foi adotado no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que 
buscou derrubar os juros do mercado aumentando a concorrência através dos bancos 
públicos com taxas mais vantajosas. Segundo Luis Miguel Santacreu, analista da Austin 

Ratings, o esforço ficou para trás.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1660735-bancos-brasileiros-tem-os-maiores-ganhos-com-juros-em-seis-anos.shtml


"Essa política deliberada de os bancos públicos crescerem suas carteiras de empréstimos 
com juros menores acabou.  
 

Os "spreads" dos bancos públicos aumentaram, e esse é um componente importante do 
mercado. Os bancos públicos conseguiram ganhar mercado, mas os "spread" voltou a 

subir", diz.  
 
Segundo especialistas, agora os bancos elevaram os ganhos nos empréstimos para se 

protegerem contra o possível aumento na inadimplência, o principal custo embutido nos 
"spreads", que virá com a queda na renda e no emprego, e a alta de impostos e inflação.  

 
Para o economista Roberto Troster, especialista em crédito, a diferença seria ainda maior 
se o Banco Central não tivesse mudado sua metodologia para o cálculo, o que diminuiu o 

tamanho do ganho. Quando se consideram só os dados revisados, que vão até 2011, o 
"spread" de maio é o mais alto da série.  

 
Segundo Santacreu, a alta do "spread" assimila também a elevação da CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido) dos bancos e possíveis medidas futuras do ajuste fiscal 

implementado pelo governo Dilma.  
 

Para Miguel Oliveira, diretor de pesquisas da Anefac (associação dos executivos de 
finanças), o pessimismo em relação à economia tornou o indicador mais sensível às altas 

na taxa Selic.  
 
A taxa de juros não só impacta no custo dos bancos para obterem dinheiro, como 

também influi na geração de emprego e renda, ou seja, na capacidade do tomador de 
empréstimo de pagá-lo.  

 
"Em 2009, com o estouro da crise americana, via-se possibilidade de alta no desemprego, 
mas o cenário geral não era tão horrível", diz.  

 
Para Oliveira, os bancos têm escolhido desde 2013 com mais cautela o destino de seus 

empréstimos. Ao mesmo tempo, empresas e pessoas físicas também têm sentido os 
sinais da economia e não estão pegando emprestado dinheiro que não têm certeza se 
poderão pagar.  

 
Mesmo assim, a inadimplência das empresas nos empréstimos com recursos livres vem 

subindo desde dezembro e chegou a 4% em maio —em janeiro de 2009, estava em 2%, 
segundo o BC.  
 

A de pessoas físicas também tem subido desde dezembro e chegou a 5,4% no mês 
passado. Procurada, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou que não iria 

comentar o assunto. 
 

Editorial: O trabalho do ajuste 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
O mercado de trabalho no Brasil experimenta a súbita inversão da dinâmica positiva que 

vigorou nos últimos anos. Enquanto vagas são fechadas em ritmo recorde e caem os 
salários, mais pessoas em dificuldade buscam empregos, o que eleva a taxa de 

desocupação. O governo não pode fazer muito diante dessas tendências. Em seu atual 
estágio, elas refletem o malogro do modelo implantado no segundo mandato de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e aprofundado pela presidente Dilma Rousseff (PT).  

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/07/1660761-o-trabalho-do-ajuste.shtml


A economia seguirá seu curso, e a penúria das contas públicas restringiu a possibilidade 
de expansão de gastos e concessão de renovadas benesses oficiais.  
 

Mesmo assim, há espaço para ações pontuais que ajudem trabalhadores e empresas a 
mitigar ao menos um pedaço dos ajustes mais dramáticos.  

 
O Programa de Proteção ao Emprego proposto no início do mês vai nessa direção.  
 

O PPE permite redução de até 30% na jornada de trabalho e nos salários por no máximo 
um ano. Para participar, as empresas precisam mostrar que enfrentam uma crise 

(calculando perda de empregos nos últimos 12 meses).  
 
É necessário ainda que tenha sido esgotado o uso de banco de horas e férias.  

 
As companhias devem aderir à iniciativa até o final do ano, celebrando acordo coletivo 

com os empregados; enquanto estiverem no programa, não poderão demitir.  
 
O Fundo de Amparo ao Trabalhador arcará com metade da diferença salarial, limitada a 

compensação a R$ 900,84, ou 65% do maior valor do seguro-desemprego.  
 

O governo calcula uma despesa de R$ 112 milhões em 2015 para preservar até 50 mil 
empregos. Levando-se em conta que, enquanto não houver demissões, não haverá 

desembolsos com o seguro, conclui-se que o custo é baixo.  
 
Não haverá milagre, contudo. O país assiste ao maior ajuste em décadas. A pesquisa 

mensal de emprego (que abrange vagas formais e informais) divulgada pelo IBGE 
mostrou redução de 1,3% na população ocupada em junho, na comparação com o mesmo 

mês de 2014. Trata-se da maior queda da série histórica, iniciada em 2002.  
 
A massa salarial acompanha o quadro e mostra redução de 4% desde junho do ano 

passado.  
 

A piora das condições de vida de famílias de renda mais baixa pode ter efeito perverso: 
obrigar o retorno ao mercado de trabalho de grande contingente de jovens, que de outro 
modo poderiam estudar e se qualificar. Como sempre, os mais penalizados serão os mais 

pobres.  
 

O resultado será o aumento acelerado da taxa de desemprego, que passou de 4,8% para 
6,9% em apenas um ano –tanto mais grave, que tamanhas dificuldades terão de ser 
superadas num quadro de aprofundada crise política.  

 

Entenda como funciona o mecanismo de come-cotas nos fundos 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Com data e valor marcados para chegar, o come-cotas faz parte do itinerário e das 

preocupações que os investidores têm com o patrimônio aplicado em fundos de renda fixa 
ou DI. A incidência ocorre nos meses de maio e novembro na forma de uma cobrança 
antecipada do Imposto de Renda sobre os juros obtidos.  

 
Leva esse nome por implicar uma perda da quantidade de cotas do investidor quando é 

descontado. Isso ocorre porque, a cada aplicação em fundos, o consumidor adquire uma 
quantidade determinada de cotas. Quando o IR incide sobre os ganhos gerados, perde-se 
parte dessas cotas.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carodinheiro/2015/07/1660716-entenda-como-funciona-o-mecanismo-de-come-cotas-nos-fundos.shtml


Como consequência desse desconto, o montante total aplicado é minimizado, fazendo 
com que os rendimentos posteriores ocorram sobre um valor menor, provocando, 
consequentemente, perdas para os cotistas, dado que para capitais maiores o retorno 

também é maior.  
 

Desta maneira, quando comparados com outras modalidades de renda fixa como os 
CDBs, as Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, e o próprio Tesouro Direto, os 
fundos podem acabar tendo sua rentabilidade cada vez menor ao longo do tempo por 

conta dos cortes periódicos no valor integral, um efeito perverso e prejudicial a qualquer 
investidor.  

 
Em teoria, o desconto antecipado serviria como uma espécie de controle da alíquota paga 
pelos ganhos em diferentes períodos de aplicação, com a cobrança de um percentual para 

cada prazo, sendo 20% a alíquota para fundos de curto prazo (menos de um ano de 
duração); e 15% para os demais, considerados de longo prazo. 

  
Na prática, o imposto pode ser eficiente para o governo, uma vez que a arrecadação 
ocorre antes do período. Para o consumidor o efeito será perverso por impedir margens 

maiores e tornando o fundo menos interessante.  
 

Para os que desejam fugir da cobrança, o efeito é nulo: nos resgates antecipados, a 
incidência do IR ocorre no momento da retirada, sendo considerado o prazo da aplicação 

até aquele instante.  
 
O mesmo ocorre para resgates posteriores ao come-cotas, com cobrança da diferença 

entre o IR devido pelos mesmos parâmetros.  
 

Entre os fundos, só os compostos por ações não sofrerão a dedução.  
 
A alternativa é buscar outras modalidades de investimento que não contem com esse tipo 

de prática e possam oferecer rentabilidade parecida ou até mesmo superior em níveis de 
risco similares.  

 
O Tesouro Direto tem incidência de IR de acordo com a tabela regressiva. Antes de tomar 
a decisão pela mudança do investimento, é importante avaliar se a liquidez é um fator 

relevante, pois nos fundos o resgate pode ocorrer de forma mais rápida, enquanto que 
para as demais aplicações normalmente é necessário aguardar um prazo pré-

determinado.  
 
(Samy Dana Ph.D em Business, doutorado em administração, mestrado e bacharelado 

em economia. É professor na Escola de Administração de Empresas  
de São Paulo da FGV.) 

 

Daimler testa caminhões autodirigíveis na Alemanha ainda em 2015, diz jornal 

27/07/2015 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A montadora alemã Daimler planeja testar caminhões autodirigíveis ainda neste ano, 
disse o membro do conselho executivo Wolfgang Bernhard a um jornal alemão. "Estamos 

certos que vamos obter aprovação para testes em estradas alemãs nas próximas 
semanas," disse o executivo ao jornal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.  

 
Os primeiros testes de caminhões semi-autônomos acontecerão no estado de Baden-
Wuerttemberg, enquanto o início da produção deve começar em 2 a 3 anos, disse 

Bernhard, responsável pela área de caminhões da Daimler, disse o jornal.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1660549-daimler-testa-caminhoes-autodirigiveis-na-alemanha-ainda-em-2015-diz-jornal.shtml


"Somos líderes nessa tecnologia e dependemos de nós mesmos", disse Bernhard, 
admitindo que Apple, Google e outras empresas estavam tentando posicionar-se no 
negócio promissor de carros que não precisam de motorista.  

 
O Google no início deste mês começou a testar seus carros autônomos em Austin, Texas, 

ampliando os esforços para reunir informações sobre a forma como os protótipos 
interagem com o tráfego, as condições das estradas e as pessoas. 
 

Crise chega ao holerite dos executivos 

27/07/2015 - Fonte: Época Negócios 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Em 2015, a renda anual de um presidente de multinacional que fatura de R$ 100 

milhões a R$ 500 milhões caiu 11,2%, para R$ 928 mil, indica levantamento da 
Page Executive 
 

Em 2013, o executivo Renato Urvaneja recebeu um convite difícil de recusar. Trocou a 
região de Campinas, em São Paulo, por Curitiba - onde o custo de vida é mais baixo - 

para assumir o posto de diretor financeiro na Plastic Omnium.  
 

Dispensado do cargo em abril após um corte de custos do grupo francês, o executivo se 
depara, apenas dois anos mais tarde, com um cenário completamente diferente: o 
mercado agora está cheio de talentos, e as oportunidades são poucas. "Fatalmente vou 

ter de aceitar um salário 25% a 30% mais baixo do que no meu último emprego", diz 
Urvaneja, 50 anos. 

 
O que o executivo sente na pele já começa a ficar evidente nas pesquisas de salários 
feitas por consultorias de recursos humanos. Um levantamento da Page Executive, divisão 

de altos cargos da Michael Page, mostra uma freada brusca na remuneração.  
 

De 2013 para 2014, a renda anual total de um presidente de multinacional que fatura de 
R$ 100 milhões a R$ 500 milhões no Brasil havia subido 8,5%, para R$ 1,045 milhão. Em 
2015, no entanto, a renda anual caiu 11,2%, para R$ 928 mil. A retração real, no 

entanto, é maior, pois os números da consultoria não levam em consideração a inflação 
de 12 meses - que supera a marca de 9%. 

 
Especialistas em captação de talentos afirmam que o humor do mercado mudou 
totalmente. Segundo Fernando Andraus, diretor executivo da Page Executive, o tempo em 

que os profissionais qualificados podiam mudar de emprego a cada dois anos - e receber 
vultuosos aumentos a cada troca - ficou para trás. A queda na remuneração total, 

segundo Andraus, pode ser explicada por dois fatores.  
 
Em primeiro lugar, os salários mensais dos executivos, que ainda respondem pela maior 

parte da renda total mesmo no alto escalão, pararam de subir; em segundo, com a piora 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/07/crise-chega-ao-holerite-dos-executivos.html


sensível dos resultados das empresas, os bônus pagos ao fim de cada ano foram 
reduzidos. 
 

"Hoje, quando um executivo precisa se recolocar, ele provavelmente terá um pequeno 
decréscimo no rendimento", diz Andraus. "A empresa, quando decide substituir alguém no 

alto escalão, vai provavelmente pagar um pouco menos para o novo contratado.  
 
Apesar disso, a gente ainda está muito longe do que aconteceu na Espanha há alguns 

anos, onde os salários caíram pela metade por causa da crise." No Brasil, diz Andraus, os 
salários não caem tanto porque existe deficiência de mão de obra qualificada. 

 
Descompasso 
As oportunidades, no entanto, só não secaram de vez porque, em muitas companhias, 

existe um "descompasso" entre o talento do executivo contratado há alguns anos e a 
necessidade dos negócios hoje. Até 2013, o mercado buscava gente capaz de levar o 

negócio ao crescimento, mesmo que isso significasse investir e contratar mais.  
 
Hoje, a demanda é por um executivo bom de corte de custos, que possa "segurar as 

pontas" até que um novo ciclo de expansão se inicie. "Quando a empresa está crescendo, 
pode até deixar ali o funcionário que está com desempenho mediano. Mas, num ambiente 

incerto, a tendência é a busca da melhor performance. É o que está movimentando o 
mercado de head hunting neste momento." 

 
Outra tendência de mercado, segundo Fabrizio Forti, consultor da consultoria Hay Group, 
é a migração para uma forma de remuneração que priorize o variável, como já ocorre nos 

Estados Unidos.  
 

Ou seja: o executivo recebe conforme o lucro que traz para o negócio. Entre 2012 e 2014, 
segundo a consultoria, a participação do salário-base na remuneração do executivo caiu 
de 51% para 44%. Dados preliminares da Hay Group para este ano mostram uma nova 

redução, para cerca de 33%. 
 

Outro consenso de mercado é que o tempo de espera para que a empresa bata o martelo 
referente a contratações deve aumentar. É outra tendência que o executivo Renato 
Urvaneja, que procura uma posição há três meses, já percebeu. "Acho muito difícil que eu 

encontre uma oportunidade em menos de seis meses." As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 

 

Lucro industrial da China registra queda anual de 0,3% em junho 

27/07/2015 - Fonte: Época Negócios 

 
 
O lucro de grandes empresas industriais da China teve queda de 0,3% em junho ante 
igual mês do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país.  

 
O recuo veio após o lucro do setor industrial chinês ter crescido 2,6% em abril e 0,6% em 

maio, também na comparação anual. Com informações da Dow Jones Newswires. 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/07/lucro-industrial-da-china-registra-queda-anual-de-03-em-junho.html


Aprenda a aprender 

27/07/2015 - Fonte: Época Negócios 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Manter o foco. Ser obsessivo nos treinos. Concentrar-se por longos períodos. Essas têm 

sido algumas das principais recomendações para tornar-se um profissional extraordinário. 
São recomendações quase óbvias… mas talvez equivocadas.  
 

No livro How We Learn (“Como aprendemos”), lançado em setembro nos Estados Unidos, 
Benedict Carey, repórter de ciências do New York Times, afirma que muito do que 

pensamos saber sobre aprendizado está errado. 
 
Tome o famoso mantra das 10 mil horas de treino, por exemplo. Essa tese, popularizada 

pelo escritor Malcolm Gladwell no livro Fora de Série dá um valor numérico a uma noção 
basicamente irrefutável: quem treina mais fica melhor. Há nuances, porém.  

 
Numa experiência feita em 1978, dois grupos de crianças treinaram arremessar uma 
bolinha num alvo.Um grupo treinou apenas o arremesso a 1 metro de distância. Um 

segundo grupo alternava as distâncias de meio metro e 1,5 metro. Depois de 12 
semanas de treino, veio o teste, apenas na distância de 1 metro – a mesma treinada pelo 

primeiro grupo.  
 

Mas o segundo grupo teve desempenho muito melhor. Por quê?Aconclusão foi que a 
variação é mais eficiente que o foco. Ela nos força a avaliar e incorporar ajustes 
emcondições diversas. 

 
Em 2006, os psicólogos Robert Bjork e Nate Kornell chegaram a uma conclusão similar, 

testando métodos para ensinar o estilo de pintores clássicos. Um grupo estudou apenas 
os artistas sobre os quais haveria um teste.  
 

Mas um segundo grupo, que distribuiu o tempo estudando também artistas menos 
importantes, aprendeu mais. Diversificar, portanto, faz sentido. Mas dentro de um campo 

relacionado ao alvo. 
 
Diversificar o ambiente também melhora a retenção de informações, segundo estudos. 

Não só o espaço físico. Pode ser a alteração da música ou a troca da ordem do material 
estudado.  

 
A hipótese, aqui, é que uma certa desordem obriga o cérebro a se esforçar para criar 
sentido. Numa experiência, alunos que leram um texto de Franz Kafka, um mestre dos 

contos absurdos, se deram30% melhor em um teste de reconhecimento de padrões. 
 

Interromper o estudo também faz bem. Quando você larga um problema, seu cérebro 
continua lidando com ele. E você começa a perceber conexões antes ocultas. Ou seja, um 
bom modo de atacar um problema é iniciá-lo e abandoná-lo por um tempo.  

 

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2015/07/aprenda-aprender.html


Mas, para colher os efeitos da interrupção, é preciso que se chegue a um impasse. E 
ninguém sabe dizer tampouco qual a fórmula – quanto tempo você deve ficar longe do 
problema, que atividades buscar nesse período etc. 

 
Sabe-se, no entanto, que o sono ajuda. Alunos que dormem entre o estudo e o teste 

tiram notas entre 10% e 30% maiores. E a soneca, de pouco mais de uma hora, tem o 
mesmo efeito. 
 

Se você seguir essas recomendações, estará mais bem preparado para um teste, de 
acordo com Carey. Mas aí vai mais uma dica: não espere para fazer o teste depois de se 

preparar. Faça-o antes de estudar. 
 
Uma prova não é só um jeito de medir o que você sabe. Ela altera o que você lembra e 

muda o modo como você vai organizar o conhecimento.Emoutras palavras, as tentativas 
de acertar não são meros fracassos. Elas mudam a forma como encaramos o problema – 

e nos tornam mais atentos e participativos na hora de aprender a resolvê-lo. 
 
(David Cohen é jornalista) 

 

Anglo American cortará milhares de empregos diante de queda dos preços de 
metais 

27/07/2015 - Fonte: Época Negócios 

 
A mineradora global Anglo American anunciou nesta sexta-feira (24) que cortará milhares 
de empregos nos próximos anos e que pode colocar mais ativos à venda conforme 

enfrenta a aceleração da queda nos preços de metais que levou suas ações a mínimas de 
13 anos.  

 
A companhia registrou uma forte queda no lucro no primeiro semestre após uma 
derrocada nos preços de metais, envolvendo desde a platina ao minério de ferro, e disse 

que os próximos seis meses podem ser ainda piores. 
 

"Sinceramente não esperávamos que a queda nos preços das commodities fosse tão 
dramática e muito provavelmente os próximos seis meses serão ainda mais difíceis", disse 
o presidente-executivo, Mark Cutifani, durante apresentações com analistas. 

 
"Tiramos custos dos negócios, mas precisamos fazer mais, pois os preços continuam a 

deteriorar-se". 
 
A Anglo, quinto maior grupo diversificado de mineração global em capitalização no 

mercado acionário, disse que cortará cerca de 6 mil de seus quase 13 mil empregos em 
escritórios e outras funções no mundo todo, sendo que 2 mil destes postos de trabalho 

serão transferidos com a venda de alguns ativos. 
 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/07/anglo-american-cortara-milhares-de-empregos-diante-de-queda-dos-precos-de-metais.html
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/07/anglo-american-cortara-milhares-de-empregos-diante-de-queda-dos-precos-de-metais.html


Se as condições de mercados piorarem ainda mais, a companhia vai considerar colocar 
mais de seus ativos com desempenho fraco à venda do que planejado atualmente, disse 
Cutifani. 

 
A Anglo, primeira das maiores mineradoras globais a divulgar resultados para o primeiro 

semestre, teve queda de 36 por cento no lucro fundamental antes de impostos (Ebit), em 
linha com as expectativas de analistas, segundo a Reuters. 
 

Lucro líquido da Vale no 2° trimestre deve recuar 54% 

27/07/2015 - Fonte: Época Negócios 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Na próxima quinta-feira (30/07), a Vale vai divulgar o balanço financeiro relativo ao 

segundo trimestre. O lucro líquido da mineradora deverá recuar 54% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, para US$ 653 milhões, conforme a média de seis 

instituições financeiras (BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, JPMorgan, Santander e Votorantim 
Corretora) consultadas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência 
Estado. 

 
Se confirmado, a Vale reverterá o prejuízo registrado nos três primeiros meses deste ano, 

em função da queda do preço do minério e também da desvalorização do real em relação 
ao dólar no período.  

 
Para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) as expectativas 
apontam para US$ 1,863 bilhão, o que representa um recuo de 55% no comparativo 

anual. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 

Vendas de minério de ferro da Vale estão estimados em alta de 11% no 2º Tri 

27/07/2015 - Fonte: Exame 
 

(Esclarece no título que o crescimento se refere a uma estimativa de analistas, e não que 
as vendas efetivamente cresceram). A mineradora Vale deve registrar novo crescimento 
das vendas de minério de ferro e pelotas no segundo trimestre, mantendo sua estratégia 

de defender sua participação de mercado em meio a uma sobreoferta global da 
commodity e consequente queda de preços. 

 
O relatório de produção da companhia para abril, maio e junho será publicado na quinta-
feira, enquanto o balanço financeiro do período está marcado para 30 de julho. 

 
As vendas de minério de ferro e pelotas da Vale devem ter chegado a 82 milhões de 

toneladas no segundo trimestre, avanço de 10,9 por cento ante o volume do trimestre 
anterior, segundo média de previsões do Itaú BBA, do Citi e da RBC Capital Markets 
obtidas pela Reuters. Ante o mesmo período do ano passado, o crescimento seria de 6,5 

por cento. 
 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2015/07/lucro-liquido-da-vale-no-2-trimestre-deve-recuar-54.html
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"A Vale vai sobreviver a qualquer ambiente de preço do minério de ferro", afirmaram os 
analistas do Citi Alexander Hacking e Thiago Ojea, em relatório. 
 

"A gestão da empresa parece estar executando bem seu plano de entrega de projetos 
residuais e reduzindo custos." 

Os analistas do Itaú BBA acreditam que os dados do segundo trimestre já vão mostrar 
elevação do preço médio do minério de abril e junho em relação aos três meses 
anteriores, contribuindo positivamente para o resultado da empresa. 

 
"Nós esperamos que o preço realizado de minério de ferro suba para 49 dólares/tonelada 

no segundo trimestre, ante 44 dólares/tonelada no primeiro, refletindo o impacto positivo 
da precificação provisória e as taxas de frete mais baixas, mais do que compensando a 
queda recente de preços", afirmaram os analistas do Itaú BBA Marcos Assumpção e 

Daniel Sasson. 
 

PRODUÇÃO EM ALTA 
O analista da Guide Investimentos Rafael Ohmachi prevê que a produção da Vale 
apresente avanço ante o primeiro trimestre, em linha com os planos da empresa de 

aumentar a produção em 10 milhões de toneladas neste ano para 340 milhões, ante a 
produção registrada em 2014. 

 
Ohmachi afirmou que enquanto grandes rivais da Vale como Rio Tinto e BHP não 

manifestarem interesse em cortar produção, a mineradora brasileira permanecerá 
expandindo suas operações. 
 

"A gente não vê interesse muito grande das mineradoras de cortar a produção para elevar 
os preços do minério, elas estão querendo manter o market share", afirmou Ohmachi. 

 
A corretora RBC Capital Markets estima crescimento de 12 por cento na produção de 
minério no segundo trimestre ante o primeiro, a 87,6 milhões de toneladas, e avanço de 6 

por cento na produção de pelotas, a 15,1 milhões de toneladas. 
 

Os preços do minério de ferro no mercado à vista na China tocaram neste mês o menor 
nível em dez anos, em meio a uma perspectiva negativa para a economia do país asiático. 
 

Nos últimos dias, os preços apresentaram uma leve recuperação e fecharam nesta 
quarta-feira cotados a 50,70 dólares por tonelada. 

 
Para minimizar as perdas com os preços baixos, a Vale busca a redução de custos, 
incluindo a melhoria de eficiência nas suas minas, o que tem sido bem recebido pelo 

mercado."Eles estão substituindo produção de minério com menor qualidade por produtos 
de alta qualidade", frisou Ohmachi. 

 
A empresa anunciou recentemente que planeja substituir capacidade de produção entre 
25 milhões e 30 milhões de toneladas ao ano de minério de ferro, mantendo sua meta de 

produção para 2015. 
 

Sindicatos querem evitar mudanças na redução de jornada 

27/07/2015 - Fonte: Agência Brasil 
 

Dirigentes de centrais sindicais começaram a se articular para evitar alterações no 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE) por parte dos parlamentares. Segundo a 
secretaria do Congresso Nacional, já foram apresentadas 175 emendas parlamentares, 

propondo mudanças à medida provisória (MP 680/15) que trata do assunto e que será 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-07/sindicatos-querem-evitar-mudancas-em-programa-de-protecao-ao-emprego
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analisada por uma comissão mista de deputados e senadores a partir de agosto. O 
programa permite a redução temporária da jornada de trabalho e de salário em até 30%. 
 

Em nome dos trabalhadores, os sindicatos reconhecem que o programa é uma medida 
paliativa, mas, assim como a indústria, consideram o programa necessário para estancar 

o aumento de demissões que vem sendo registrado no país.  
 
“Estamos diante de um momento de crise. Alguns setores estão com dificuldades e estão 

pedindo socorro. Se isso vai mesmo garantir os empregos, a gente vai medir com a 
quantidade de empresas que vai aderir ao programa”, avaliou Nailton Francisco de Souza, 

diretor nacional de Comunicação da Nova Central de Trabalhadores. 
 
Em junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou a maior taxa 

de desemprego para o mês desde 2010. O desemprego chegou a 6,9%, 2,1 pontos 
percentuais superior ao registrado em junho do ano passado (4,8%).  

 
A análise do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho, para o mesmo mês, apontou mais de 1,5 milhão de desligamentos de 

trabalhadores, contra pouco mais de 1,4 milhão de admissões. 
 

Souza alertou que algumas emendas parlamentares descaracterizam “totalmente” o 
programa. “Tem sugestões mirabolantes que não vão resolver o problema do desemprego 

que já é um fantasma que está batendo na porta de muitas famílias.  
 
Algumas [emendas] querem deturpar a medida tornando o programa permanente e isso 

desregulamentaria a lei trabalhista do Brasil”, alertou. Segundo ele, o encontro com os 
parlamentares deve ocorrer no dia 12 de agosto, uma semana depois do retorno do 

recesso, para dar tempo para a escolha dos nomes que vão compor a comissão mista. 
 
Na contramão do esforço sindical, alguns trabalhadores parecem não estar satisfeitos com 

a proposta enviada pelo Executivo. A última pesquisa divulgada pela Confederação 
Nacional do Transporte (CNT/MDA) revelou que 51% de mais de 2 mil pessoas 

entrevistadas não estão dispostas a aceitar redução salarial para manter o emprego.  
 
O mesmo levantamento mostrou que metade das pessoas ouvidas teme o desemprego e 

que quase 70% delas conhecem alguém que perdeu o emprego nos últimos seis meses.  
 

“A maioria da população recebe informações distorcidas de meios de comunicação que 
tentam colocar tudo o que o governo anuncia como algo ruim”, explicou Nailton de Souza. 
Professor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília 

(UnB) e membro do Conselho Regional de Economia (Corecon-DF) Newton Ferreira 
Marques também estranhou o resultado divulgado pela CNT.  

 
“É lamentável para o trabalhador que não aceitar porque vai acabar perdendo o emprego. 
A atividade econômica do país está em baixa e no capitalismo, quando não vende, quando 

não há lucro, a indústria demite.” 
 

Marques não é entusiasta do programa, mas avalia que o governo ficou sem alternativa e 
precisou dar uma resposta aos movimentos sindicais e aos empresários.  
 

“O governo está, de novo, fazendo a política anticíclica para desonerar o empresário dos 
encargos e manter empregos. No fundo está ajudando as empresas e dando uma 

resposta às revindicações dos trabalhadores. Mas é mais uma resposta do que uma 
política de eficácia para reverter a situação.” 



Segundo ele, os resultados poderiam ser melhores se o uso de recursos públicos fosse 
direcionado para atrair investidores e tirar da responsabilidade do governo o custo de 
investimentos em áreas prioritárias.  

 
“Se tentasse pelos investimentos públicos acelerar essas concessões para se livrar do 

gasto com infraestrutura e tomasse medidas para recuperar a credibilidade seria mais 
eficaz.” 
 

Com posicionamento diferente do economista e ao lado dos empresários, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) considerou positivo o PPE. Para a instituição, a medida tem 

sim efeito na mitigação do desemprego por contribuir para a recuperação de empresas.  
 
“A manutenção de trabalhadores qualificados é fator de grande relevância para a 

retomada da economia, e a indústria considera positiva a definição de um mecanismo que 
estimule a retenção de mão de obra em tempos de adversidade econômica”, destacou a 

CNI em nota. 
 
Um levantamento divulgado pela confederação mostrou que a queda da produção e as 

dificuldades financeiras provocaram demissões, nos últimos seis meses, em 60% das 
indústrias extrativas e de transformação, 78% do setor de veículos automotores e 73% 

das indústrias que produzem outros equipamentos de transporte, como aviões, navios, 
reboques. 

 

Como o empreendedorismo pode tirar o país da crise econômica 

27/07/2015 - Fonte: Exame 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Em seu artigo Empreendedorismo, Normas e o Ciclo Econômico (Entrepreneurship, 

Norms, and the Business Cycle), Simon C. Parker analisou a literatura acadêmica e as 
soluções políticas existentes para descobrir como empreendedorismo e crescimento 
econômico estão relacionados, e o que os governos podem fazer para usar a criação de 

empregos como um estímulo. Veja o que ele descobriu: 
 

Ainda que sejam desconhecidas as causas desse fenômeno, Parker especula que a 
expansão econômica pode permitir aos novos empreendedores investir mais, gerando 
negócios para outras empresas.  

 
Financiamentos para novos negócios também são mais acessíveis em tempos de 

crescimento econômico, e muito mais limitados em uma recessão, bem quando as 
empresas mais precisam desses recursos. 
 

Incentivar a criação de novos negócios pode ser uma saída para a recessão. Novos 
negócios geram um número desproporcional de novos empregos, e os desempregados 

têm mais chances de se tornarem empreendedores do que trabalhadores empregados. 
 
Parker também lista uma série de soluções políticas que podem apoiar o emprego e o 

crescimento do consumo: 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/como-o-empreendedorismo-pode-tirar-o-pais-da-crise-economica
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Os governos podem diminuir os impactos negativos da queda nos empréstimos do setor 
privado apoiando os bancos no crédito às pequenas empresas, ou tomando para si parte 
dos riscos através de programas de garantia de empréstimos.  

 
Em resposta a normas bancárias mais rígidas após uma crise, alguns governos até mesmo 

já abriram bancos estatais voltados a pequenas empresas. 
 
Não é novidade que o capital de risco acompanha de perto a economia: ele é abundante 

durante o crescimento econômico, mas desaparece nas crises.  
 

O apoio desregrado do governo ao capital de risco em épocas de crescimento pode até 
ocasionar bolhas especulativas, mas o apoio público ao capital de risco privado em 
tempos de recessão pode estimular a economia através do incentivo ao 

empreendedorismo, que por sua vez fomenta o consumo.  
 

Assim como a Kauffman Foundation, Parker também diz que fornecer incentivo ao capital 
de risco privado é preferível a criar empresas públicas de capital de risco. 
 

Ao usar o empreendedorismo como uma ferramenta de desenvolvimento local, os líderes 
políticos devem julgar se são os grandes ou os pequenos negócios quem vão ajudar mais 

a região a sair ilesa da crise econômica. 
 

Grandes negócios tendem a suportar melhor as crises, mas pequenos negócios locais 
tendem a se importar mais com o destino de uma região e com os seus habitantes. 
 

Os governos podem incentivar desempregados a se tornarem empreendedores ao 
diminuir os riscos de se administrar um negócio próprio: mesmo se eles fracassem, os 

empreendedores poderão contar com benefícios públicos.  
 
Esta medida pode sem querer causar o crescimento de negócios malsucedidos que podem 

vir a quebrar em um ou dois anos, mas ainda assim ela pode gerar no curto prazo um 
oportuno crescimento de consumo. 

 
Artigo originalmente publicado e gentilmente cedido pela Endeavor Insights. 
 

Ajustes da NR 12 na Portaria nº 857/2015 não contemplam todas as 

reivindicações da indústria 

27/07/2015 - Fonte: Fiesp 
 
A Norma Regulamentadora NR 12 – sobre segurança no trabalho em máquinas e 

equipamentos – existe desde 1978, mas em dezembro de 2010 sofreu substancial 
revisão, passando de 40 para 340 itens, o que causou impacto social e econômico para a 

indústria, que vem apresentando dificuldades em cumpri-la.  
 
A NR 12 estabelece requisitos e níveis de proteção que superam os padrões das normas 

europeias de proteção de máquinas e equipamentos, consideradas referência mundial. 
 

“Os empregadores têm a preocupação com a saúde e segurança dos trabalhadores, mas 
as normas de segurança têm de ser razoáveis e exequíveis”, afirmou a diretora executiva 
jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Luciana Freire, ao 

abrir a reunião nesta quinta-feira (23/7). 
 

Luciana Freire comentou as modificações promovidas pela Portaria nº 857/2015, 
discutidas na Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) da NR 12 e aprovadas pela 

http://www.ecosysteminsights.org/using-entrepreneurship-as-an-economic-stimulus/
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Comissão Nacional Paritária Permanente. Ambas as Comissões possuem representantes 
do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. 
 

Após um longo período, as discussões com a CNTT da NR 12 foram retomadas e em 
26/06/2015 foi publicada a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As 

mudanças promovidas representam avanço discreto, com ajustes pontuais, porém não 
contemplam todas as reivindicações da indústria. 
 

As bancadas empresariais na CNTT e na CTPP têm reiterado ao MTE e a outros órgãos do 
Governo a necessidade de ajustes mais profundos e significativos e pretendem continuar 

negociando nova regulamentação que respeite as seguintes premissas: 
 
• Linha de corte temporal para preservar o parque industrial existente, sem retroagir para 

máquinas usadas; 
• Obrigações distintas para fabricantes e usuários, seguindo o padrão das normas 

europeias; 
• Possibilidade de interdição de máquinas e equipamentos somente se for comprovado 
grave e iminente risco por laudo técnico circunstanciado e por ato do Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego; 
• Tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, o qual 

não fique restrito às obrigações acessórias e aos aspectos burocráticos contemplados pela 
Portaria nº 857/2015. 

 
Na avaliação da Fiesp, ocorreram avanços em função das demandas feitas pelo setor 
industrial, como a flexibilização para micro e pequenas empresas, que têm garantia de 

tratamento diferenciado pela Lei Complementar nº 123. Outro ponto importante a 
destacar diz respeito à substituição do termo “falha segura” por “estado da técnica”.  

 
Apesar de ser um conceito subjetivo, acredita-se que a mudança poderá favorecer a 
indústria, pois este último conceito considera as limitações tecnológicas (época da 

fabricação), incluindo as limitações de custo também. 
 

Alguns avanços obtidos 
Destacou-se também um aspecto positivo desta Portaria com respeito às máquinas e 
equipamentos fabricados no Brasil e comprovadamente destinados à exportação, que não 

precisam atender aos requisitos técnicos de segurança da NR 12, pois terão que obedecer 
às regras de segurança do país importador. 

 
Também com respeito às relações comerciais internacionais, Luciana Freire comentou que 
o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, encaminhou ofício para o MTE apresentando pleito da 

Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas – VDMA, maior associação da indústria de 
bens de capital da Europa.  

 
Essa associação destaca a preocupação com o impacto da NR 12 em vigor, que 
compromete as relações comerciais entre Brasil e Alemanha nos diversos setores da 

engenharia em termos de máquinas e equipamentos. 
 

Outro fator apontado é que a Portaria passa a estabelecer obrigações específicas para os 
trabalhadores, mencionadas em outras Normas Regulamentadoras. Destaca-se a 
importância de cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de 

operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, 
desativação e descarte de máquinas e equipamentos.  

 
Na verdade, a própria Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) afirma que o trabalhador 
precisa cumprir as normas de segurança e saúde e que as empresas podem advertir os 



funcionários que não as cumpram, como por exemplo, pelo não uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) ou que não compareçam aos treinamentos 
previstos.  

 
“É preciso reforçar esta cultura do cumprimento pelo trabalhador das regras de 

segurança”, alertou Luciana Freire. 
 
Os anexos da NR 12 passam a ser prioritários em relação aos demais requisitos da norma. 

Anteriormente, ela previa que os Anexos completavam o texto. As próximas discussões 
devem ter como foco os textos do Anexo XI, que trata das máquinas agrícolas, para 

publicação até setembro deste ano, do VIII, que trata de prensas e similares, também no 
mesmo prazo e dos Anexos VI e VII, que tratam das máquinas de panificação e açougue, 
respectivamente, até novembro de 2015.  

 
Alguns setores já têm propostas de anexos, destacando-se o da panificação e confeitaria, 

calçados e borracha. 
 
Trabalho em altura: foco é o setor de construção 

Quanto à NR 35, sobre trabalho em altura, o docente Ideraldo Lúcio, da unidade do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP) do Tatuapé, 

sinalizou que as discussões na CNTT da NR 35 têm tratado da criação do Anexo II – 
Sistemas de Ancoragem e do item 35.5 do corpo da norma, que trata de equipamentos de 

proteção individual, acessórios e sistemas de ancoragem.  
 
Ele comentou que os debates têm sido árduos, destacando algumas conquistas da 

bancada patronal, especialmente na questão, quando couber, da substituição do 
profissional legalmente habilitado pelo profissional qualificado em segurança do trabalho, 

trazendo ônus menor à indústria. 
 
A consulta pública da NR 35 foi prorrogada, e o prazo expira no dia 15 de agosto deste 

ano. Lúcio ponderou que as comunidades europeias necessitaram de um tempo 
razoavelmente longo para publicar normas técnicas mais complexas e que, no Brasil, 

especificamente em relação à NR 35, com sua complexidade elevada, além do 
dimensionamento dos recursos, o tempo de manifestação é considerado enxuto. 
 

Outras ações em andamento envolvem o apoio que é dado à área de construção civil, a 
preparação didática dos docentes/instrutores do Senai-SP a fim de ministrarem 

treinamento em NR-35, além de parceria estabelecida com o Sinduscon – Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. 
 

No último bloco da reunião, o engenheiro João Campos, do Senai-SP, apresentou os 
trabalhos da entidade em apoio às empresas no atendimento da NR 12 e NR 35, bem 

como um estudo de caso de adequação das Unidades do Senai ao anexo VI de 
panificação. Clique aqui para ler o informe Orientações Sobre as Mudanças na NR-12 
 

Após 10 anos, volume de salários recua 

27/07/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

O valor total de salários pagos aos trabalhadores formais do País caiu 0,32% nos 

primeiros quatro meses deste ano em relação a igual período de 2014, totalizando R$ 

375,7 bilhões. É a primeira redução após uma década de crescimento anual consecutivo. 

Para analistas, a queda é resultado do aumento do desemprego, da inflação alta e da 

substituição de salários maiores por menores. 
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De 2004 para cá, período que coincide com o boom da classe média - quando cerca de 35 

milhões de brasileiros passaram a integrar a Classe C -, o aumento anual do total pago 

aos trabalhadores formais variou de 3,7% a 11,6%. A curva crescente se inverteu e, dos 

quatro primeiros meses deste ano, em três os resultados foram negativos na comparação 

anual. 

 

O montante pago em todo o País tem como base dados da Caixa Econômica Federal para 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que mensalmente recolhe 8% dos 

salários de quem tem registro em carteira de trabalho. Os valores foram corrigidos pela 

inflação do IPCA e dessazonalizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe). 

As primeiras quedas neste ano ocorrem após resultados positivos consecutivos durante 

134 meses - desde novembro de 2003, quando foram desembolsados R$ 42,6 bilhões em 

folhas de pagamento, até dezembro do ano passado, quando o montante atingiu R$ 95,3 

bilhões. 

Em janeiro ocorreu a primeira reversão de 0,9% na variação de 12 meses. Em fevereiro o 

valor ficou 2,4% positivo, mas em março voltou a cair 1%. A queda se repetiu em abril, 

com saldo 1,6% menor que o de um ano atrás, de R$ 92,7 bilhões. 

"Por dez anos seguidos a massa salarial cresceu em média 8% ao ano, mas o fôlego 

acabou e agora estamos em queda", diz o pesquisador da Fipe, Eduardo Zylberstajn. Ele 

ressalta que, dos 22 Estados brasileiros, apenas em quatro (Ceará, Pará, Paraíba e 

Paraná) houve aumento dos valores pagos em folha de pagamento em abril. 

Segundo ele, a combinação de desemprego, inflação alta e substituição de salários 

maiores por menores têm levado a essa queda na massa salarial. 

De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do 

IBGE, o índice de desemprego em maio ficou em 8,1%, o maior da série iniciada em 



2012. A amostra, que coleta dados em domicílios de trabalhadores formais e informais, 

mostra também que houve queda de 0,4% no rendimento médio real do trabalhador, que 

ficou em R$ 1.863 no período. 

Já a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) apresentou recuo de 2,9% nos rendimentos de 

junho de trabalhadores com e sem carteira ante o mesmo mês de 2014. Também do 

IBGE, a PME é feita por amostragem em cerca de 38,5 mil domicílios de seis regiões 

metropolitanas (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 

Paulo). 

A tendência é de que a situação se aprofunde nos próximos meses, já que as previsões de 

analistas indicam aumento do desemprego. 

Sem aumento real. Além disso, várias categorias de trabalhadores não estão 

conseguindo obter aumento real nas negociações salariais, em razão da crise, e indústrias 

estão recorrendo a acordos de redução de jornada e salários, além dos chamados lay-off 

(suspensão temporária dos contratos de trabalho). 

Aumentos salariais das categorias com data-base no primeiro semestre também têm 

ficado abaixo da inflação. Em junho, por exemplo, a média de reajuste obtida foi de 7,7%, 

enquanto a inflação de 12 meses pelo INPC foi de 8,8%. 

Significa que os trabalhadores não estão conseguindo repor a inflação passada, situação 

diferente da observada nos anos anteriores, quando acumularam aumentos reais, avalia a 

Fipe. 

Dados preliminares do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) apontam para um ano difícil nas negociações entre empresas e 

funcionários na obtenção de reajustes.  

"A piora no mercado de trabalho e a inflação em alta devem levar a um recuo no número 

de categorias que vão obter ganho real", afirma José Silvestre, coordenador de relações 

sindicais do Dieese. 

No ano passado, 93% das categorias conseguiram aumento real acima da inflação, em 

média de 1,4%. "Este ano, além do recuo na proporção de reajustes com ganho real, o 

tamanho desse ganho será menor, abaixo de 1%", prevê Silvestre. Ele lembra que, desde 

2004, havia um quadro crescente de melhora nas negociações salariais, com exceção de 

2009, em razão da crise internacional. 

A consultoria GO Associados prevê para este ano um recuo de 2,3% no valor da massa 

real de rendimentos (para R$ 44,1 bilhões) nas seis regiões metropolitanas pesquisadas 

pelo IBGE, ante um aumento de 3,5% no ano passado. O rendimento real médio deve cair 

1,4% (para R$ 1.926), depois de ter subido 3,6% em 2014. 

Já o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) deve chegar ao fim do ano 

com saldo negativo de 900 mil postos, prevê o sócio-diretor da GO Associados, Fabio 

Silveira. "Há sinais de alarme por todos os lados. A deterioração antes verificada na 

indústria se espalhou pelas áreas de comércio, serviços e construção civil." 



Segundo ele, "enquanto não houver melhora no nível de atividade - o que só deve ocorrer 

a partir de meados de 2016 -, a pressão é de baixa". 

Para especialista, programa contra cortes pode ajudar  

O Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que teve as regras de adesão divulgadas 

nesta semana, pode ajudar a atenuar as demissões de trabalhadores, o que deve 

compensar a queda na renda prevista com a redução dos salários, acredita o coordenador 

de relações sindicais do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), José Silvestre. 

Ele avalia o mecanismo como "menos ruim" se comparado ao lay-off (suspensão dos 

contratos de trabalho por até cinco meses). "No PPE, o trabalhador tem perda, mas 

mantém o vínculo empregatício e continua recolhendo demais verbas da remuneração, 

como FGTS e INSS". 

O PPE prevê redução de jornada e dos salários em até 30%, mas, para o trabalhador, 

metade da queda salarial será bancada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para 

aderir ao programa, é preciso aval de um comitê específico formado por ministros de 

várias pastas (que avaliará se a empresa solicitante está efetivamente em crise) e de 

acordo entre empresas e sindicatos de trabalhadores. 

Na opinião de Eduardo Zylberstajn, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe), "todo mundo perde um pouco, mas não tem o trauma do 

desemprego". Ele avalia o programa como um avanço na flexibilização do trabalho. 

"Mostra a maturidade das partes envolvidas para entender a seriedade da crise". 

O sócio-diretor da GO Associados, Fabio Silveira, vê o programa como tentativa do 

governo "de atenuar o baque que atinge o mercado de trabalho hoje". Ele, contudo, não 

acredita que vá surtir efeito no curto prazo porque não há demanda doméstica capaz de 

incentivar o consumo e o investimento. 

"Precisaria ser uma combinação política, com planejamento, mas o País passa por um 

momento de conflito aberto entre o Legislativo e o Executivo e não há clima para se 

tentar um encaminhamento de política que tire a economia brasileira desse buraco". 

“Me agarrei ao mercado informal'  

Desde que começou a trabalhar, aos 15 anos, esta é a primeira vez que a ex-analista 

financeira Andy Junqueira Vaccarelli, de 39 anos, não tira seu sustento de um emprego 

formal.  

Ao ser dispensada em uma demissão em massa de um centro empresarial em São Paulo, 

em março, a renda de Andy despencou: do salário de R$ 4 mil do escritório, somado aos 

trabalhos informais que fazia como produtora cultural, totalizando cerca de R$ 7 mil por 

mês, passou para R$ 1,5 mil, em média. Para sobreviver, ela se viu obrigada a mudar de 

profissão e transformou seus bicos em sua principal fonte de renda. 



Até os bicos da produção cultural, no entanto, diminuíram. A queda no volume de 

eventos, como shows e apresentações de teatro, fez o ganho de Andy com os trabalhos 

informais cair pela metade - de cerca de R$ 3 mil para R$ 1,5 mil por mês. A redução 

brusca forçou Andy a mudar seu padrão de vida.  

A produtora trancou a graduação em Marketing em uma universidade particular, deixou 

de frequentar rodízios de sushi e cinemas nos finais de semana e passou a encher o 

tanque do carro apenas uma vez por mês. "Nunca senti uma crise assim antes. Tive que 

me agarrar no mercado informal", diz. 

A demissão de uma escola particular em São Paulo também obrigou a pedagoga Cristiane 

Alves da Silva a refazer seus planos. A professora deixou o quadro negro para trabalhar 

como manicure, no pequeno salão de beleza de sua mãe, cabeleireira.  

No primeiro semestre, sua renda caiu de R$ 2 mil para R$ 1 mil ao mês, e a rotina ficou 

mais pesada. "Na escola, meu dia terminava às 17 horas. Agora, no salão, vou embora às 

20 horas, e ainda trabalho em feriados", conta. 

A mudança também transformou a vida de suas filhas, Isabelle, de 15 anos, e Hyanne, de 

13. As meninas, que ganhavam bolsa integral na escola em que a mãe trabalhava, agora 

estudam em uma pública.  

"O aprendizado é zero, porque elas estão revendo conteúdos que já aprenderam", 

reclama. A família também se mudou de um apartamento alugado para a casa da mãe de 

Cristiane. 

Itabiritos amplia vida de minas da Vale 

27/07/2015 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Berço das operações da Vale na década de 40, o Quadrilátero Ferrífero mineiro é uma das 
apostas da mineradora para ganhar eficiência e reduzir custos de produção em meio ao 
bombardeio de más notícias vindas da China e da queda do preço do minério de ferro aos 

menores níveis desde 2008.  
 

Até o fim do ano a empresa conclui na região o Projeto Itabiritos, que permitirá o 
aproveitamento de minérios pobres em ferro e estenderá em até 20 anos a vida útil de 
minas nos complexos de Itabira e Vargem Grande (MG). O investimento de US$ 5,5 

bilhões é o segundo maior da Vale, atrás do S11D, em Carajás (PA).  
 

Desde de 2010 a mineradora tem investido na construção e adaptação de quatro usinas 
de beneficiamento capazes de tornar rentável o itabirito compacto, um minério com até 
40% de ferro e alto nível de contaminantes como a sílica, que reduz o valor da 

commodity.  
 

Nas últimas quatro décadas a Vale acumulou milhões de toneladas desse “patinho feio” 
em pilhas. Agora, graças à inovação no processamento – mais britagem, moagem e 
retirada de impurezas – ele atingirá, em média, teor de 68% de ferro, próximo ao de 

Carajás, o melhor do mundo.  
 

“Vínhamos sofrendo duas vezes: com a queda da produção e com o aumento do custo (de 
operação) dessas minas. Em dois a três anos não haveria viabilidade econômica. O 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-noticia,1732403


direcionador é a manutenção das operações em Nova Lima e Itabira”, diz Carlos Miana, 
diretor de Projetos de Ferrosos Sudeste da Vale. 
 

A usina Conceição de Itabiritos II entrou em operação em junho e até dezembro será a 
vez de Cauê Itabiritos. Ambas ficam no Complexo Itabira, assim como Conceição 

Itabiritos I, a primeira do projeto, inaugurada em 2013. Juntas, receberam aportes de 
US$ 3,9 bilhões.  
 

Outros US$ 1,6 bilhão foram investidos na planta de Vargem Grande, construída em uma 
área que abarca os municípios de Nova Lima, Rio Acima e Itabirito, na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Em atividade desde novembro a usina opera a 50% de 
sua força. 
 

As quatro usinas vão repor 39 milhões de toneladas de capacidade de minas da Vale que 
caminhavam para a exaustão, e adicionar 26 milhões de toneladas à sua produção anual. 

A maior parte (80%) será de pellet feeds, usados para fabricar pelotas. A produção nos 
complexos saltará 49%, para 90 milhões de toneladas em 2016.  
 

A vida da mina de Abóboras será prolongada de 2029 para 2050. A operação da planta de 
Vargem Grande já se refletiu nos números de produção do sistema Sul, que no segundo 

trimestre foi o mais alto desde 2007. 
 

Os sistemas Sul e Sudeste, em Minas Gerais, concentram as minas mais antigas da Vale e 
respondem por mais de 50% da produção. A primeira operação de minério de ferro da 
empresa foi Cauê, em Itabira, inaugurada em 1942.  

 
A mina da Itabira Iron Ore Company foi incorporada à Companhia Brasileira de Mineração 

e Siderurgia, resultando na criação da então Companhia Vale do Rio Doce. O sistema 
Norte, em Carajás, só entrou em operação em 1985. 
  

Redução 
Com o caixa pressionado, a Vale se concentrou em grandes projetos de seu carro-chefe, 

mirando produtividade, qualidade e redução de custos. O maior deles é o S11D, em 
Carajás: US$ 16,4 bilhões. Em seguida vem Itabiritos, o principal dos sistemas Sul e 
Sudeste, onde a Vale reduz a produção em minas pouco competitivas. Em 2015, o corte 

será de 25 milhões a 30 milhões de toneladas.  
 

No Itabiritos, a Vale calcula reduzir custos operacionais graças a menor movimentação 
nas minas, com menor gasto com caminhões, diesel e manutenção, já que as pilhas do 
compacto estão prontas para serem lavradas.  

 
Ao lado de projetos como N4WS, em Carajás, a Vale põe o início das operações em 

Conceição Itabiritos I e Vargem Grande entre os fatores-chave para a queda do custo de 
produção de seu minério entregue no porto a menos de US$ 20 no primeiro trimestre. A 
meta no ano é reduzi-lo em mais US$ 2, para US$ 17,8. 

 
O Projeto Itabiritos também está dentro da estratégia de reduzir o preço médio de 

equilíbrio (entre despesas e receitas) de US$ 43 a tonelada para entre US$ 37 e US$ 41 
em 2015. O diretor da Vale frisa que no atual cenário de concorrência acirrada, minérios 
de baixa qualidade não têm espaço ou dão margens negativas.  

 
Já os de alto teor têm um prêmio porque reduzem custos e a poluição das siderúrgicas, as 

maiores clientes da mineração. 
 



 
 
Expansão  

Para o analista Rodolfo Angele, do J.P. Morgan, o Projeto Itabiritos faz todo sentido. 
“Mineração é mina, logística e concentração industrial. A Vale já tinha os dois primeiros e 
precisava de um investimento marginal comparado a um projeto que começaria do zero”, 

diz.  
 

O analista explica que ainda que o beneficiamento do itabirito compacto seja mais caro, a 
Vale ganha no preço final de venda do mineiro. Isso porque o desconto decorrente do alto 
teor de sílica no minério dos complexos será atenuado. Em Conceição Itabiritos I, primeira 

planta a rodar, a presença de sílica havia caído de 11,2% para 2,1% de janeiro a agosto 
do ano passado.  

 
Em 2014 a Vale apresentou a analistas, em visita a Itabira, estimativas para uma 
expansão futura do Itabiritos. Ela envolveria as minas de Mariana, Pico, Fábrica e 

Jangada, e orçamento de US$ 7,5 bilhões a US$ 10 bilhões no período de 2018 a 2022. 
Com o minério a US$ 50, a ideia fica na prateleira. O fim da primeira fase do Itabiritos 

será, aliás, um peso a menos no orçamento da Vale. 
 
“Não é o momento, até porque a Vale tem projetos de custo baixíssimo entrando em 

operação na mina em Carajás. O Itabiritos é interessante, transforma um minério que era 
lixo em premium. É pena entrar em operação com preços tão baixos. Certamente sua 

rentabilidade ”, diz o analista Luiz Caetano, da Planner Corretora. 
 

 
 

Usinas lançam rota de ‘minério 3.0’; Vale mira 4ª onda 
A tecnologia desenvolvida para viabilizar o aproveitamento econômico do itabirito 

compacto de Vargem Grande e Itabira (MG) inaugura a terceira onda de exploração do 
minério de ferro pela Vale na região. Na década de 60 a companhia viveu situação 
parecida com as reservas de hematita (rocha com minério de alta qualidade) da mina de 

Cauê, a maior da empresa na época, que entrava em declínio.  



Para solucionar o problema, a Vale criou em 1965 o Centro de Desenvolvimento Mineral 
(CDM). Pesquisadores desenvolveram a técnica de beneficiamento do minério de rochas 
de itabirito friável, com teores entre 40% e 60% de ferro, menor que o da hematita. O 

salto tecnológico foi fundamental em um momento em que a Austrália se tornava 
relevante no setor. 

 
A terceira safra, inaugurada pelo Projeto Itabiritos, exigiu a construção de usinas com 
mais de uma etapa de britagem, peneiramento e passagem por um sistema de moinhos. 

A ideia é reduzir ao máximo o tamanho do minério antes de passar pela etapa de 
flotação, onde são retiradas as impurezas.  

 
Segundo o diretor de Exploração e Projetos Minerais da Vale, Marcio Godoy, uma quarta 
onda já está no radar da Vale. “Fazemos estudos para permitir o reprocessamento de 

rejeitos e o aproveitamento de outros tipos de minério, depositados em maior 
profundidade e com teores de ferro ainda menores.” 

 
Fim de obras afeta Itabira e Nova Lima 
 

Região não se preparou e agora a desmobilização dos empregados causa 

retração no mercado de imóveis e no comércio  

 

Nos últimos cinco anos, a construção de quatro usinas de beneficiamento de minério de 
ferro pela Vale aqueceram a economia de cidades como Itabira e Nova Lima, em Minas 

Gerais.  
 

Só na unidade de Vargem Grande as obras movimentaram 18,6 mil toneladas de 
estruturas metálicas e 7,2 milhões de metros cúbicos em aterro na terraplenagem, o 
equivalente a duas torres Eiffel e 3,4 Maracanãs.  

 
O fim das obras acabou coincidindo com a queda livre do preço do minério de ferro e com 

o freio na economia do País, aumentando o baque na região. 
 
Para tirar o Projeto Itabiritos do papel cerca de 45 mil pessoas trabalharam desde 2010, 

apenas de empreiteiras contratadas. Boa parte da mão de obra veio de fora, o que 
impulsionou atividades como o comércio e o mercado imobiliário. 

 
Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Itabira (Acita) e dono de 

uma imobiliária, Marco Aurélio Garcia Matos, conta que o aluguel de um apartamento de 
74 m² no bairro Amazonas saltou de R$ 550 antes da obras para R$ 1,5 mil no seu auge. 
Em 2015 o aluguel já baixou a R$ 900. 

 
“O que está assustando as pessoas em Itabira é que a queda do preço do minério de ferro 

está culminando com o final do projeto da Vale. Era algo previsto, mas nem todos se 
preparam”, diz ele, para quem a economia local está “de volta para o passado” após uma 
espécie de bolha gerada pelo Itabiritos. 

 
Corte 

O Sindicato Metabase Itabira registra 300 demissões diretas de funcionários pela Vale em 
2015, contra uma média histórica anual de 120. É impacto da derrocada do preço do 
minério. A cotação do produto acumula queda de cerca de 30% no ano, o que reduz a 

arrecadação de royalties sobre a commodity pelas prefeituras dos municípios produtores. 
Apesar disso, Matos avalia que a situação é menos grave que a gerada pela crise 

financeira global de 2009.  
 



O Metabase estima ainda que 3.200 terceirizados das obras do Projeto Itabiritos foram 
dispensados desde janeiro. Segundo a Vale, seis mil pessoas ainda atuam nos projetos 
Cauê Itabiritos e Conceição Itabiritos I e II, que serão desmobilizados até o fim de 2016. 

 
Mais antigas, as operações da Vale em Minas têm sido mais atingidas que as do Pará pelo 

cenário negativo. Neste mês a companhia confirmou o corte de 25 milhões de toneladas 
de produção de minério de ferro nos sistemas Sul e Sudeste, localizados no Estado.  
 

No dia 7, a mineradora pôs em férias coletivas por um mês 170 empregados de usinas de 
tratamento de minério a seco das minas de Feijão e Jangada, em Brumadinho e Sarzedo. 

As unidades foram paralisadas porque produzem um minério mais pobre a um custo alto. 
 


