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 FORD E VOLKSWAGEN REDUZEM PRODUÇÃO NO ABC PAULISTA 

 METALÚRGICOS DE SBC REJEITAM PROPOSTA DA MERCEDES-BENZ 

 TRABALHO MATA MAIS DO QUE EPIDEMIA NO BRASIL 

 ACIDENTES CUSTARAM R$ 70 BILHÕES EM 7 ANOS 

 OS GOLPES MAIS COMUNS NA PRAÇA 

 COMO UMA EMPRESA CRESCE NA CRISE? 

 INDÚSTRIA QUER REDUZIR ALCANCE DA NR-12 

 “UM BOM NEGOCIADOR DEVE SEPARAR O INSTINTO DA LÓGICA” 

 PROJEÇÃO DE IPCA PARA 2016 CAI DE 5,50% PARA 5,45% NA PESQUISA 

FOCUS 

 RECEITA DEVE ANUNCIAR ESTA SEMANA CONSULTA A 2º LOTE DE RESTITUIÇÕES 

DO IR 

 ALTERAÇÕES NOS PRAZOS DE RECOLHIMENTOS 

 ANTECIPAÇÃO DO IR SÓ VALE A PENA PARA PAGAR DÍVIDAS 

 NA CRISE, O LÍDER INTELIGENTE INVESTE 

 COMO LIDAR COM OS RISCOS EM ÉPOCAS DE CRISE 

 BRASIL SÓ EXPORTA MAIS PARA OS EUA 

 MERCADO PREVÊ INFLAÇÃO ACIMA DE 9% EM 2015 

 DÓLAR SOBE ANTE REAL APÓS GREGOS VOTAREM CONTRA ACORDO COM 

CREDORES 

 CONSUMIDOR TERÁ DE COBRIR ROMBO EXTRA DE R$ 4 BI NA CONTA DE LUZ 
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 RECUPERAÇÃO DE 'CRÉDITO PODRE' GANHA FÔLEGO NO PAÍS 

 CHINA RETIRA EMBARGO A MEGA NAVIOS DE MINÉRIO DA VALE 

 JAPÃO CONTESTA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL NA OMC 

 VENDA DE VEÍCULOS FECHA SEMESTRE EM QUEDA DE 17,62% 

 DIGITALIZAÇÃO PODE IMPULSIONAR COMPETITIVIDADE BRASILEIRA 

 A CRISE NÃO DORMIU E O DIA COMEÇA COM NOVAS SURPRESAS 

 BOVESPA SEGUE EUROPA E CAI MAIS DE 1% APÓS ‘NÃO’ DOS GREGOS; DÓLAR 

OPERA ESTÁVEL, A R$ 3,13 

 VENDAS DE CARROS DA MERCEDES-BENZ CRESCEM 19,3% EM JUNHO 

 ROLLS-ROYCE CORTA PROJEÇÃO DE LUCRO PELA 3ª VEZ EM 9 MESES 

 "O PIOR JÁ PASSOU" PARA A ECONOMIA CHINESA, DIZ GOVERNO 
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Ford e Volkswagen reduzem produção no ABC Paulista 

06/07/2015 – Automotive Business 

 
Para adequar estoques, montadoras concedem férias coletivas e layoff 

 
A Ford vai parar a produção na fábrica de São Bernardo do Campo (SP) por nove dias 
corridos, a partir do dia 9 de julho, aproveitando a emenda do feriado estadual, até o dia 

17 de julho. Cerca de 2,4 mil trabalhadores serão dispensados do trabalho no período, 
quando toda a fabricação de automóveis e caminhões ficará interrompida. 

 
De acordo com a montadora, a medida usará o banco de horas dos funcionários e visa 
reduzir o ritmo de produção para equiparar-se com a atual demanda do mercado, que 

está em baixa.  
 

Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que a montadora interrompe a produção. 
Entre os dias 22 e 30 de junho, nenhum caminhão foi fabricado. Cerca de 200 

CÂMBIO 

EM 06/07/2015  

 Compra Venda 

Dólar 3,145 3,146 

Euro 3,484 3,485 
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funcionários da unidade já cumprem layoff, quando há suspensão do contrato de trabalho, 
com vigência até outubro.  
 

ANCHIETA 
 

Por sua vez, a Volkswagen colocará outros 2.357 mil funcionários em layoff na fábrica 
Anchieta, também em São Bernardo do Campo, a partir da segunda-feira, 6, pelo período 
de cinco meses, portanto, até o início de dezembro, segundo informações do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC. 
 

Na mesma data, a montadora fechará o terceiro turno da unidade, onde trabalhavam 1,8 
mil metalúrgicos (leia aqui). Parte dos trabalhadores que entrarão em layoff vem do 
terceiro turno, entretanto, boa parte deles foi incorporada aos demais turnos, informa o 

sindicato. 
 

Outros 220 trabalhadores da empresa já estão em casa desde o dia 1º de junho, também 
sob regime de layoff. Com o novo grupo que entra a partir do dia 6, serão mais de 2,5 mil 
funcionários afastados do trabalho na Anchieta. 

 
O sindicato informa que todos os que estão em layoff têm garantia de emprego até 2019. 

Aqueles que não estiverem no programa serão realocados dentro da empresa. 
 

Metalúrgicos de SBC rejeitam proposta da Mercedes-Benz 

06/07/2015 – Automotive Business 
 
Negociavam redução de jornada em 20% e de salário em 10% por um ano 

 
Os metalúrgicos da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC 

Paulista, rejeitaram a proposta negociada pela montadora e sindicato que previa a 
redução da jornada de trabalho em 20%, com redução de salário em 10% por um ano. 

Em contrapartida, asseria garantida a estabilidade de todos os trabalhadores da unidade 
também pelo período de um ano, incluindo funcionários do setor administrativo, além do 
retorno de parte dos 300 demitidos e que estão acampados em frente à fábrica há 26 

dias. A proposta previa também a aplicação de metade do reajuste salarial pela inflação 
em 2016. Em acordo anterior, os trabalhadores já haviam concordado em abrir mão do 

aumento real, acima da inflação.  
 
De acordo com o sindicato dos metalúrgicos da região, a proposta foi votada ao longo da 

quinta-feira, 2, pelos trabalhadores dos três turnos em urnas dispostas em suas 
respectivas áreas. A apuração ocorreu durante a noite até a madrugada de sexta-feira, 3.  

 
Ainda segundo o sindicato, as negociações entre trabalhadores e montadora estão 
interrompidas e não há previsão de um próximo encontro. A fábrica da Mercedes-Benz 

está paralisada entre esta sexta-feira até o dia 10, com os trabalhadores em banco de 
horas. 

 
 
A unidade, responsável pela fabricação de caminhões e chassis de ônibus da marca, 

emprega cerca de 10 mil pessoas, entre metalúrgicos e funcionários de departamentos 
administrativos. Segundo a montadora, são cerca de 2 mil o número de trabalhadores 

excedentes. 
 
Desde o ano passado, a empresa vem adotando medidas, como férias coletivas, layoff, 

folgas semanais e redução da jornada a fim de equilibrar os estoques altos. As vendas de 



caminhões tiveram a maior queda entre todos segmentos no primeiro semestre, com 
retração de 42,1% sobre igual período do ano passado (leia aqui). 
 

Para a Carcon Automotive, consultoria especializada no setor, após o primeiro semestre 
fechar com 37,4 mil unidades emplacadas, a estimativa é de que o mercado de 

caminhões chegará a 80 mil unidades vendidas no mercado interno, o que significa queda 
de 42% com relação ao volume de 2014.  
 

Normalmente o segundo semestre do ano é um pouco mais forte que o primeiro e nos 
últimos anos tem respondido por 53% das vendas anuais, fator que pode contribuir para 

que o segmento alcance uma leve recuperação nesses próximos seis meses. 
 

Trabalho mata mais do que epidemia no Brasil 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 

Há uma tragédia em curso no Brasil, da qual pouco se fala e que nada tem a ver com 

guerras ou desastres naturais. Ainda assim se trata de uma tragédia, pela quantidade de 

vítimas e a gravidade das sequelas. Foram 5 milhões de vítimas num intervalo de apenas 

sete anos, com 19,5 mil mortos e 101 mil inválidos. Esses brasileiros não estavam em 

conflitos e tampouco pegavam em armas quando morreram ou ficaram mutilados. Eles 

estavam trabalhando. 

Os acidentes de trabalho ostentam números de uma epidemia para a qual o Brasil não 

encontra solução. Essas vítimas foram no período entre 2007 e 2013, dados mais atuais 

do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que a Gazeta do Povo usou para cruzar com 

dados de outras organizações para buscar uma resposta do porquê o trabalho mata seis 

vezes mais do que a dengue, doença sazonal que todo verão impõe aos brasileiros o 

medo em escala epidemiológica. 

No mesmo período de sete anos, o país teve 5,3 milhões de casos de dengue, número 

equivalente aos acidentes de trabalho. Menos letal, a doença matou 3.331 pessoas, média 

de 475 por ano, contra 19.478 óbitos no trabalho, ou 2.780 por ano – os 720 mil 

acidentes anuais ainda deixam 14,5 mil inválidos permanentes. Cabe lembrar que, ano 

após ano, o combate à dengue mobiliza todo o país, um esforço que não se vê no 

combate aos perigos no trabalho. 

Para a procuradora do Trabalho no Paraná, Ana Lucia Barranco, a ineficiência do poder 

público é a principal causa do alto índice desses acidentes, junto com a falta de prevenção 

e a terceirização da mão de obra. O Estado é incapaz de fiscalizar e de criar medidas 

preventivas, razão pela qual o Judiciário e o Ministério Público têm tentado ocupar esse 

vazio para não deixar o trabalhador tão à deriva. Além de ineficiente, o Estado às vezes 

joga contra. 

“As políticas sociais de uma maneira geral estão na contramão das políticas econômicas e 

de desenvolvimento”, diz José Marçal Jackson Filho, pesquisador da Fundacentro, 

autarquia federal que estuda a segurança no trabalho. “É contraditório, porque quem 

financia essas atividades econômicas e industriais é o próprio Estado, por meio de estatais 

como o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E, quando existem, são poucas as 

cláusulas de proteção à pessoa”, observa. 



O pesquisador da Fundacentro José Marçal Jackson Filho diz que historicamente o Estado 
brasileiro opta pelo crescimento econômico em detrimento da segurança no trabalho. E 
inclusive financia por meio de bancos estatais alguns setores responsáveis por grandes 

índices de acidentes laborais.  

São recorrentes, conclui o pesquisador, os casos de indústrias financiadas pelo BNDS que 

causam um grande número de acidentes. “Ao analisar o funcionamento das instituições, 

vemos que existe uma relação muito próxima entre quem está nos governos e o capital 

industrial, financeiro. A contradição fica no momento em que você tem de ter políticas 

públicas sociais, de prevenção, no caso dos acidentes de trabalho, que são contrárias às 

políticas econômicas”, pontua. 

“Nesse esforço de mediação, o Estado brasileiro historicamente tem tendência a ter um 

lado. O acordo da cana é emblemático para demonstrar isso”, diz Marçal. O acordo em 

questão é o Compromisso Nacional pelo Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Cana-de-Açúcar, lançado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Findado o 

acordo, em 2013, muitos cortadores de cana sentiram-se traídos, pois as condições de 

trabalho pouco ou nada mudaram. 

O que é acidente de trabalho 

"Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou 

pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.” 

Artigo 19 da Lei n° 8.213/91 

Doenças profissionais e ocupacionais também são consideradas acidentes de trabalho, 

conforme define o artigo 20 da mesma lei nas seguintes situações: 

- doença profissional: quando produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho; 

- doença do trabalho: quando adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da 

relação mencionada no inciso I. 

A rigor, o acordo dava um tempo para os usineiros cumprirem a lei que já deveria estar 

sendo cumprida. A desculpa é o custo financeiro, argumento que, inclusive, vem sendo 

usado para derrubar no Congresso a NR 12, um conjunto de itens que garante a 

segurança e a integridade física do trabalhador que opera máquinas e equipamentos de 

todos os tipos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) diz que a adequação custaria 

R$ 100 bilhões, e que falta dinheiro. 

O argumento é que a NR 12 vai retrair o crescimento da economia. “A questão é: quem 

paga o custo dos acidentes?”, indaga Marçal. “A defesa do econômico tem de ser tomada 

de um ponto de vista mais amplo. Econômico para quem? Para o dono da empresa, para 

quem investe na Bolsa, para a sociedade, para o Estado?”, questiona. “Sim, porque 



alguém vai pagar essa conta”, diz. Hoje, quem banca a conta financeira é o Estado, 

enquanto a família banca o ônus da perda dos seus. 

Mortes no Paraná 

O Paraná registrou 363 mortes em acidentes de trabalho em 2014. A metade das 

ocorrências foi por acidentes de trânsito (185), seguida de choque (24) e impacto de 

objetos (21). As atividades que mais provocaram mortes foram motorista de caminhão 

(52), trabalhador volante na agricultura (18), pedreiro (17), empregado doméstico (16), 

eletricista de instalações (15) e alimentador de linha de produção (8). 

Dia histórico 

  

Mina de Farmington.  

A morte de 78 mineiros numa explosão na mina de Farmington, no estado da Virgínia 

(EUA), em 28 de abril de 1969, levou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a 

adotar desde 2003 o 28 de abril como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes 

de Trabalho. O Brasil incluiu a data em seu calendário em 2005. 

Setor de saúde lidera ranking de perigos 

 
O setor de atenção à saúde humana registra o maior índice de acidentes laborais no 

Brasil, segundo o anuário estatístico do INSS. O médico do Trabalho Elver Andrade 
Moronte analisa as causas, como as condições inadequadas a que os profissionais são 
submetidos e os riscos decorrentes de materiais biológicos.  

Os serviços de atenção à saúde humana lideram o ranking de acidentes laborais no Brasil, 

com 66,4 mil ocorrências só em 2013, devido sobretudo à falta de segurança no ambiente 

de trabalho. “Apesar de o profissional ser capacitado e saber dos riscos, nem sempre ele 

consegue se proteger por causa das condições inadequadas”, diz o médico do trabalho 

Elver Andrade Moronte, que atua no Ministério Público do Trabalho em Curitiba. 
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“O trabalhador da saúde sofre acidentes com material biológico, com uma potencialidade 

de danos muito grande. Hepatite e aids estão envolvidas nesses acidentes”, diz Elver. “Ele 

executa suas tarefas muitas vezes em condições inadequadas e insuficientes para garantir 

sua segurança, então ele fica exposto a uma situação e lança mão daquele ferramental 

inadequado, agulhas e seringas, e infelizmente se acidenta muitas vezes.” 

A atividade expõe o trabalhador a riscos num ambiente repleto de portadores de doenças 

infectocontagiosas, onde há procedimentos sujeitos a acidentes pelo uso de equipamentos 

de alta tecnologia ou de técnicas rudimentares de assistência, com a aplicação de agentes 

físicos e químicos com fins terapêuticos. Também estão expostos a situações de elevada 

tensão emocional, associadas a longas jornadas de trabalho, condições de insalubridade e 

duplo emprego. 

Acidentes que envolvem trabalhadores da saúde têm grande impacto econômico devido à 

perda de mão-de-obra qualificada pelas lesões ocupacionais, ou pelo dano à imagem de 

uma clínica ou hospital quando eles cometem erros. Como o Sistema Único de Saúde 

(SUS) abarca o maior número desses profissionais no país, Elver avalia que o poder 

público, sendo o maior empregador, teria de investir em melhorias nas condições de 

trabalho. 

São Paulo registra 34% dos acidentes, mas Santa Catarina tem a pior proporção 

Dos 5 milhões de acidentes de trabalho registrados pelo INSS entre 2007 e 2013, quase 3 

milhões foram acidentes típicos, 668 mil acidentes de trajeto e 128 mil doenças do 

trabalho (o 1,2 milhão restante decorreu de causas ignoradas). O estado de São Paulo 

responde por 34% dos acidentes, com 1,7 milhão de casos no período, seguido de Minas 

Gerais, com 533 mil (10,5%), e Rio Grande do Sul, com 409,8 mil (8%). 

Na comparação por estados, Roraima teve o menor índice, com 4 mil acidentes (0,08%), 

enquanto o Amapá registrou 5,6 mil (0,11%) e o Acre, 7,1 mil (0,14%). Já na análise por 

regiões do país do país, o Sudeste responde por 54% dos acidentes de trabalho, cabendo 

ao Norte apenas 4,2%. 

Porém, considerando apenas os segurados do INSS, isto é, os 70 milhões de 

contribuintes, o estado de São Paulo tem uma proporção de 1,2 mil acidentes para cada 

100 mil trabalhadores. Em Minas Gerais a proporção é de 973 e no Rio Grande do Sul, de 

1.335. Em Roraima a proporção é de 734, no Amapá sobe para 792 e no Acre fica em 

759. Nesse caso, Santa Catarina é o estado com a pior proporção, de 1.440 acidentes 

para cada 100 mil trabalhadores. 

Um milhão de dedos perdidos 

Os dedos das mãos são os órgãos do corpo mais vulneráveis entre os trabalhadores. Os 

brasileiros mutilam ou incapacitam 135 mil deles todos os anos em acidentes de trabalho. 

A soma chega a um milhão de dedos perdidos no período de sete ano analisado pela 

reportagem nos anuários estatísticos da Previdência Social. O número tende a ser maior, 

considerando que um único acidente pode amputar mais de um dedo. 



O braço é a segunda parte do corpo mais atingida em acidente de trabalho, com 50 mil 

ocorrências por ano. Em seguida aparece o pé, com 41 mil registros anuais, depois vem 

as mãos com 40 mil casos, as pernas com 38 mil e a cabeça com 22 mil notificações. 

Esses casos não significam que necessariamente tenha havido a amputação desses 

membros. As demais partes do corpo somam 390 mil acidentes por ano. 

O médico do trabalho Elver Andrade Moronte vê a banalização dos acidentes de trabalho 

no Brasil, como se fossem algo natural às atividades econômicas. Para ele, o país precisa 

ver isso como um problema de saúde pública e estabelecer políticas públicas para reduzir 

os riscos aos trabalhadores. Atuando no Ministério Público do Trabalho em Curitiba, ele diz 

que os membros superiores são os mais vulneráveis porque as máquinas usadas não têm 

as proteções adequadas. E pode piorar. 

Os acidentes de trabalho deveriam ser vistos como um problema de saúde pública, mas o 
que se vê é uma banalização desses casos. A opinião é do médico do Trabalho Elver 

Andrade Moronte, que aponta os setores mais perigosos para os trabalhadores no Paraná.  

O perigo está tramitando na Câmara dos Deputados. É o projeto de lei do deputado Sílvio 

Costa (PSC-PE) que pretende extinguir a Norma Regulamentadora NR 12, um conjunto de 

regras criada em 1978 e que em 2010 ampliou de 40 para 340 os itens obrigatórios a 

serem cumpridos para garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores que 

operam máquinas e equipamentos de todos os tipos. A NR 12 cobra a adaptação do 

maquinário já existente. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que a adequação do parque industrial 

brasileiro à NR 12 custaria R$ 100 bilhões, seja para micros ou grandes empresas. Para o 

deputado federal Bebeto Galvão (PSB), líder sindical, isso representa um golpe para a 

classe operária. O setor empresarial alega não querer reduzir em nada a segurança dos 

trabalhadores, mas sustenta que a norma traz um impacto econômico inviável ao setor 

produtivo. 

A auxiliar que ficou doente cuidando da saúde dos outros 

 
Auxiliar de enfermagem passou a vida cuidando da saúde dos outros e por causa disso 
acabou ficando doente. Afastada do trabalho por ordem judicial devido às lesões nas 
mãos, Maria Valentina ainda luta para se aposentar por invalidez.  

A auxiliar de enfermagem Maria Valentina Bonetti, de 53 anos, passou a vida cuidando da 
saúde dos outros e por causa disso acabou ficando doente. Na profissão há 32 anos, há 

10 está afastada do trabalho por ordem judicial. O tipo de atividade levou-a a contrair 
Lesão por Esforços Repetitivos (LER), doença ocupacional que a inutilizou para o trabalho 
e para qualquer atividade que dependa das mãos e dos braços. 

A legislação tipifica o caso de Valentina como acidente de trabalho porque a doença que 

ela contraiu foi desencadeada pelas condições em que ela realizava as atividades. Ela 

trabalhou por 10 anos em hospitais e outros 12 anos em unidades municipais de saúde 

até o problema se manifestar. Os gestos repetitivos na aplicação de vacinas e para 

preencher os relatórios no computador foram inflamando músculos, nervos e tendões das 

mãos e dos braços. 



Valentina acabou se tornando um perigo para os pacientes, pois não tinha mais força nas 

mãos para aplicar uma injeção. Ela fez cirurgia em uma das mãos e acabou perdendo 

parte do controle sobre o dedo médio, o que a deixou com medo de fazer cirurgia na 

outra mão. Há 10 anos ela está afastada por ordem judicial e a prefeitura de Curitiba 

continua pagando seu salário. A luta agora é para se aposentar. 

Não bastasse os danos psicológicos e físicos que a impedem de fazer tarefas elementares, 

como amarrar o sapato e segurar a neta de 3 anos, Valentina ainda tem de enfrentar o 

preconceito de colegas de profissão. “Você não está com LER, está com lerdeza”, ironizam 

alguns deles. “Algumas pessoas não entendem que estou afastada não porque eu quero, 

mas porque preciso”, diz. “Como posso dar saúde para os outros se eu não tenho?”, 

lamenta. 

Acidentes custaram R$ 70 bilhões em 7 anos 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 

Dos 5 milhões de acidentes de trabalho ocorridos no Brasil entre 2007 e 2013, data da 

última atualização do anuário estatístico da Previdência Social, 45% acabaram em morte, 

em invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. Só nesse período, o 

desembolso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com indenizações aos 

acidentados foi de R$ 58 bilhões. Além da pensão por morte e invalidez, o INSS paga 

ainda o salário do segurado a partir do 16º dia de ausência no emprego. 

Só em 2013, o INSS pagou R$367 milhões em benefícios por acidentes de trabalho. Uma 

parte se refere a afastamentos temporários do emprego, mas ano após ano a conta vai 

crescendo porque uma parte desses benefícios se destina a pensões por morte ou 

invalidez permanente. Numa conta atualizada para 2015, somente o custo gerado pelos 

acidentes entre trabalhadores com carteira assinada que são notificados e identificados 

nas estatísticas oficiais é estimado em R$ 70 bilhões. 

Existem ainda outros custos que escapam às estatísticas oficiais. Esses custos vão além 

dos benefícios previdenciários, já que a eles se somam os gastos indiretos no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com seguros de acidentes ou ações nos tribunais de Justiça, por 

exemplo. O SUS, que é universal, atende um grande número de pessoas que se 

acidentam e adoecem no mercado informal cujas despesas correm por conta do Ministério 

da Saúde e não do INSS. Nesse ponto, às estatísticas oficiais se incorporam estimativas 

as mais variadas. 

Com 35 livros publicados nas áreas de Relações do Trabalho e Recursos Humanos, o 

economista José Pastore fez os cálculos há quatro anos e concluiu que o país perde R$ 71 

bilhões por ano com os acidentes de trabalho. Para chegar a esse número, Pastore somou 

os custos para as empresas, para a Previdência Social e para a sociedade. Esse custo é 

subestimado por dois motivos: primeiro, porque se baseia apenas no mercado formal; 

segundo, porque esses gastos só cresceram desde os cálculos de Pastore. 



Perdas no mundo 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 2,34 milhões de pessoas 

morrem a cada ano no mundo em acidentes de trabalho e doenças. Dois milhões dessas 

mortes seriam causadas por doenças relacionadas ao trabalho. Segundo a OIT, 4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial, o equivalente a US$ 2,8 trilhões, são perdidos por 

ano em custos diretos e indiretos devido a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

As empresas têm dois tipos de custos: os segurados e os não segurados. O custo dos 

segurados é quanto a empresa gasta com seguro de acidentes de trabalho, com o tempo 

perdido, com despesas com os primeiros socorros, a perda de equipamentos e materiais, 

interrupção da produção, retreinamento de mão-de-obra, substituição de pessoal, 

pagamento de horas-extras, recuperação do empregado, salários pagos aos afastados, 

despesas administrativas, gastos com medicina e engenharia de reparação. 

Os não segurados são menos visíveis e mais diluídos, salienta Pastore. O economista cita 

ainda outros custos não tão óbvios. Um deles é o adicional a quem trabalha em condições 

perigosas. Há, ainda, outros custos adicionais para as empresas, impostas pela atuação 

sindical ou presença crescente do Ministério Público do Trabalho e das demais autoridades 

do governo, inclusive por meio de sentenças condenatórias da Justiça do Trabalho. 

Transporte rodoviário e construção civil, os setores mais letais 

  

Flagrande de acidente no trabalho. Peterson Strack Diario dos Campos  

O transporte rodoviário de cargas rivaliza com a construção civil entre os setores mais 

letais para os trabalhadores. Grande parte dos acidentes se relaciona ao excesso de 

jornada de trabalho dos caminhoneiros e à falta regulamentação que limite o tempo ao 

volante e o intervalo mínimo de descanso. A falta de registro legal do vínculo de emprego 

geralmente contribui para que o motorista trabalhe mais para garantir o sustento e da 

família. Assim, os riscos se multiplicam num país com uma frota de 3,2 milhões de 

caminhões. 

A construção civil é o quinto setor econômico em número de acidentes e o segundo que 

mais mata trabalhadores no Brasil. A participação do setor no total de acidentes fatais no 
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país passou de 10%, em 2006, para os atuais 16% e hoje responde por 450 mortes todos 

os anos. Os dados consideram apenas os empregados formais vinculados aos CNAES 

(Classificação Nacional de Atividade Econômica) e os anuários estatísticos de acidentes de 

trabalho do INSS. 

A procuradora do Trabalho Ana Lúcia Barranco analisa as causas dos altos índices de 

acidentes laborais no Brasil. Ela aponta três motivos centrais: a falta de investimentos em 
prevenção, a falta de políticas públicas e a precarização das relações de trabalho por meio 
da terceirização da mão de obra.  

Pelos dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), o risco de um trabalhador 

morrer na construção civil é mais do que o dobro da média, considerando-se o número de 

operários nessa atividade em relação ao conjunto do mercado de trabalho. Em geral, a 

probabilidade de um empregado se incapacitar permanentemente nesse setor é seis vezes 

maior do que o conjunto de trabalhadores das demais atividades. 

Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da 

Construção e do Mobiliário (Contricon), Francisco Chagas Costa Mazinho, isso resulta de 

uma combinação de negligência das empresas e alta rotatividade e falta de capacitação 

dos trabalhadores. Muitos empregadores colocam o empregado na obra sem treinamento 

nem equipamento de proteção. 

Empresas negligentes têm de ressarcir INSS 

Empresas que contribuíram para a ocorrência de acidentes de trabalho por negligência ou 

por descumprir as normas de segurança estão sendo condenadas a devolver o valor pago 

pelo INSS como benefícios a trabalhadores vítimas de acidentes e seus familiares. Desde 

1994, a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou 3.940 ações regressivas acidentárias, 

metade delas só nos últimos cinco anos. 

A Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão da AGU responsável pelas ações, tem obtido 

decisões favoráveis em 70% delas. Cerca de R$ 730 milhões de ressarcimento por 

benefícios como auxílio-invalidez e pensão por morte já foram pedidos na Justiça. Desde 

2010, mais de R$ 10 milhões já foram devolvidos aos cofres do INSS como resultado da 

atuação da procuradoria. 

Chefe da Divisão de Gerenciamento de Ações Regressivas e Execução Fiscal Trabalhista, o 

procurador federal Nícolas Francesco Calheiros vê muito mais do que o ressarcimento 

pecuniário. Para ele, quando a ação regressiva começa a pesar no bolso de quem teve 

culpa, surge o fator pedagógico. É quando as empresas começam a perceber os custos 

dos acidentes de trabalho e tendem a evitá-los obedecendo as normas de segurança. 

A AGU tem procurado priorizar casos coletivos e de maior relevância. Processos como o 

da Frangosul, condenada neste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) a 

ressarcir em mais de R$ 1 milhão o INSS pelos gastos com benefícios previdenciários 

pagos a 111 trabalhadores que sofreram lesões e desenvolveram doenças enquanto 

trabalhavam na empresa. 



AGU prova culpa de supermercado por doença ocupacional 

 

  
Supermercados e hipermercados concentram altas taxas de acidentes de trabalho na 
categoria de comércio varejista.  

Supermercados e hipermercados despontam nas taxas de acidentes de trabalho na 

categoria de comércio varejista. Foram 25 mil ocorrências no país só em 2013. A 

Advocacia Geral da União tem conseguido provar na Justiça a culpa dessas empresas em 

parte dos acidentes, como aconteceu com a rede Bompreço Supermercados do Nordeste 

Ltda., de Caruaru (PE). 

A rede varejista foi condenada em maio a ressarcir o INSS pelo auxílio-doença pago a um 

trabalhador por problema de saúde ocupacional. Laudo técnico apresentado pela 

Procuradoria Seccional Federal, vinculado à AGU, confirma a negligência da empresa. A 

empresa foi condenada a pagar indenização de R$ 40 mil ao empregado e a ressarcir o 

INSS em R$ 7,2 mil. 

Conforme perícia médica, a síndrome do manguito rotador sofrida pelo empregado foi 

desencadeada pela prestação de serviço à empresa, que consistia no descarrego de 

caminhões, abastecimento da loja e organização de mercadorias. A empresa não ofereceu 

programa de prevenção dos riscos ambientais ou qualquer medida de preservação da 

saúde e integridade física dos empregados. 

A empresa recorreu alegando não poder ser condenada a ressarcir o INSS pelas despesas 

com benefício previdenciário porque os valores já são cobrados dos empregadores por 

meio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Mas, a 37ª Vara Federal de Pernambuco 

rejeitou os argumentos e condenou a empresa ao ressarcimento ao INSS e à indenização 

ao empregado. 

Falta investir em prevenção 

A falta de investimento em prevenção é o maior obstáculo para reduzir os acidentes de 

trabalho, avalia a procuradora do trabalho Ana Lucia Barranco, coordenadora do Fórum de 

Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho do Paraná. Embora não seja barato investir em 

máquinas apropriadas e bons equipamentos de proteção, o custo compensa não só por 

motivos econômicos, mas sobretudo humanos. A reparação dos danos ao acidentado, diz 

a procuradora, é mais onerosa ao país do que o custo da prevenção. 
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Só no Paraná a Previdência concede por ano R$ 12 bilhões em benefícios acidentários. 

Para tentar reaver esses valores, em 2013 a Previdência ajuizou 536 ações referentes a 

acidentes de trabalho, com expectativa de arrecadações de R$ 114 milhões. Isso porque a 

Previdência tem de arcar com os custos de aposentadorias e afastamentos. A União tenta 

reaver esses valores por acreditar que a responsabilidade pelo acidente de trabalho é do 

empregador. 

A legislação obriga a empresa a oferecer um meio ambiente de trabalho saudável e 

seguro. “Mas não basta o empregador fornecer os equipamentos de proteção, ele também 

precisa fiscalizar o uso. Se o empregado não usar, a responsabilidade é do empregador”, 

alerta a procuradora. Ana Lucia salienta que a legislação fornece ao empregador 

mecanismos para cobrar do empregado o uso do equipamento, como advertências, 

suspensão e até demissão por justa causa. 

A cultura de não priorizar a prevenção no ambiente laboral é só a primeira das causas do 

alto índice de acidentes de trabalho. Ana Lucia elenca ainda a ineficiência do poder público 

ao criar políticas preventivas e fiscalizar os locais de trabalho e o uso de máquinas 

inadequadas, pois muitos fabricantes não cumprem as normas de segurança e orientações 

previstas em lei. Por fim, ela cita a precariedade das condições de trabalho, devido à 

flexibilização equivocada dos direitos trabalhistas. 

Procuradora federal da Advocacia Geral da União, Alessandra Sgreccia entende a falta de 

investimento das empresas em segurança como uma forma dissimulada de violência que 

mata, mutila e adoece trabalhadores. E isso reduz a produtividade, arruína a vida de 

muitas famílias e produz custos sociais e financeiros no fim são injustamente suportados 

pela sociedade e pelo Estado brasileiro. 

Acidentado e família têm direito a indenização do patrão 

Toda vítima de acidente do trabalho ou de doença ocupacional tem o direito a uma 

indenização civil a ser paga pelo empregador, além do auxílio previdenciário do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). O seguro contra acidente de trabalho previsto na 

Constituição não exclui a indenização civil quando o patrão incorrer em dolo ou culpa pelo 

acidente. 

Para isso, será preciso comprovar que o empregador tinha a intenção de causar o 

acidente (dolo) ou que ele teve culpa por ação ou omissão. Em reiteradas decisões, o 

Tribunal Superior do Trabalho tem acatado a responsabilidade civil objetiva nas hipóteses 

de acidente do trabalho por entender que a empresa deve arcar com os riscos inerentes à 

sua atividade, ou seja, a responsabilidade em face do risco. 

Os dependentes ainda podem cobrar danos emergentes, lucros cessantes e indenização 

por danos morais. Constatada a responsabilidade da empresa, ela terá de ressarcir aos 

herdeiros os danos emergentes, que se referem aos gastos imediatos, como despesas 

com tratamento médico ou hospitalar, remoção do corpo da vítima, despesas com funeral, 

jazigo. 

Se responsabilizado pelo acidente, o empregador ainda deve pagar os lucros cessantes 

aos dependentes, considerando a perspectiva de vida do trabalhador morto teria não 



fosse o acidente. Supõe-se que a morte precoce do trabalhador reduz a renda dos 

dependentes. Assim, os lucros cessantes devem ser pagos pelo empregador na forma de 

pensão à família. 

Cabe ainda aos familiares da vítima de acidente de trabalho a indenização por danos 

morais. Além de servir de compensação à família, essa penalidade tem um caráter 

pedagógico, para tentar evitar que a empresa volte a permitir situações que resultem em 

morte de trabalhadores. 

Caminhoneiro morre no quarto acidente de trabalho 

 
O setor de transporte rodoviário é o mais letal para os trabalhadores, segundo o anuário 

estatístico do INSS. O advogado André Alfredo Duck fala sobre a luta para provar na 
Justiça que o pai caminhoneiro, Alfredo Duck, foi vítima de um acidente de trabalho ao 

morrer numa colisão aos 54 anos.  

O caminhoneiro Alfredo Duck escapou três vezes da morte no exercício da profissão até 

acabar morrendo num acidente na Rodovia Régis Bittencourt, em 2002. A viúva e os dois 

filhos adolescentes lutaram durante anos na Justiça para provar a culpa da União na 

morte e comprovar o vínculo empregatício de Duck com a empresa, atestando assim que 

ele foi vítima de acidente de trabalho. 

Por três vezes Duck teve sorte. O primeiro acidente aconteceu em 1995. Ele dirigia numa 

via rápida na saída da cidade de São Paulo quando foi fechado e, para não bater no carro 

à frente, jogou o caminhão na pista contrária, bateu num posto, foi arremessado para 

fora da cabine, caiu de costas, mas ainda assim conseguiu voltar para frear o veículo e 

evitar uma tragédia. 

No segundo caso, em 1997, Duck foi baleado em Osasco (SP) numa tentativa de assalto 

quando fazia um frete. O terceiro aconteceu em 1998, na estrada de acesso à cidade da 

Lapa (PR). Por volta das 19 horas, ele tombou o caminhão ao desviar de uma carreta 

depois de ter sido fechado por um carro. A queda rompeu os pontos internos do abdome, 

feitos por causa do tiro de um ano antes na tentativa de assalto. 

Mesmo com a hérnia decorrente do rompimento dos pontos no abdome, Duck passou a 

noite espantando saqueadores de carga. A empresa só mandou socorro no fim da manhã. 

Ele seguiu a rotina. Fazia a rota Porto Alegre-São Paulo e, no meio do caminho, passava 

um ou dois dias da semana com a família em Curitiba. Foi assim em grande parte dos 38 

anos de estrada – quatro como ajudante e 34 como motorista. 

Em 20 de fevereiro de 2002, Duck dirigia na Régis Bitencourt entre Juquitiba e Itapecirica 

da Serra (SP) quando uma curva acentuada o impediu de ver o congestionamento 

causado por uma colisão. Ele tentou desviar e bateu o furgão Mercedes-Benz na traseira 

de outro caminhão. Duck tinha 54 anos e morreu no local. A viúva, Tereza Zimmerman 

Sobrinha Duck, se viu sozinha com dois filhos, André Alfredo Duck, de 17 anos, e Ana 

Karla Duck, de 19 anos. 

Duck era a única fonte de renda da família. Tereza entrou com ação na 3.ª Vara Federal 

de Curitiba alegando falha no serviço dos policiais rodoviários, que não advertiram os 



veículos na rodovia sobre o engarrafamento. A sentença de primeiro grau concluiu que a 

responsabilidade do acidente era tanto do motorista, que não conseguiu parar o 

caminhão, quanto dos policiais rodoviários, que não fizeram a sinalização adequada. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) condenou a União a pagar indenização 

no valor de R$ 75 mil por danos morais e R$ 725 mensais por danos materiais à família 

do motorista. A 3ª Turma do TRF4 manteve a decisão em primeira instância da 3ª Vara 

Federal de Curitiba, onde foi ingressada a ação. 

Os golpes mais comuns na praça 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

 

 

 

 

 

 

Hugo Harada  

 

Golpistas simulam ligações de operadoras de telefonia para obter informações dos 
clientes. CRIME  

 
Em tempos de internet e redes sociais, velhos golpes ganharam cara nova. 

Conheça as táticas mais comuns aplicadas pelos golpistas em Curitiba 

Texto publicado na edição impressa de 06 de julho de 2015 - Raphael Marchiori 

Eles são antigos, mas não saem de moda. Pelo contrário, se reinventam. Os golpes 

aplicados por estelionatários em praças públicas invadiram nossos celulares, e-mails e 

redes sociais. Veja uma lista com os mais aplicados e as dicas do delegado Wallace de 

Oliveira Britto, da Delegacia de Estelionato e Desvio de Carga, para fugir das garras dos 

picaretas: 

Evite o cancelamento da sua linha, ligue agora para....  

A mensagem comum nos nossos smartphones simula àquela enviada pelas operadoras de 

telefonia quando o seu pré-pago está com créditos vencidos há muito tempo. Mas 

cuidado: tudo não passa de um golpe. Quando você liga, o atende pede seus dados e com 

eles compra, assina planos de telefone, internet e TV. “Quando você tiver necessidade de 

falar com sua operadora, vá direto a uma loja ou ligue você mesmo para o número 

disponibilizado no site da empresa. Nunca passe seus dados para esses números 

divulgados em SMS”, alertou Britto. 



Falso Aluguel  

Sites de vendas de produtos e serviços muitas vezes têm preços mais atrativos do que o 

comércio tradicional. Mas ali você pode estar comprando também um passaporte para um 

golpe. Funciona da seguinte forma: o estelionatário se passa por um interessado em um 

imóvel; retira a chave na imobiliária e faz uma cópia; depois publica um anúncio com um 

valor abaixo do mercado. Pronto, o golpe está montado. Ele leva clientes ao imóvel, pega 

cópias de documentos e o depósito fiança. Depois some. A dica da polícia é sempre 

desconfiar de propostas que não envolvam o pedido de garantias, como fiador.  

Bilhete Premiado  

Esse é antigo, mas não perde a majestade. Todo mês a Delegacia de Estelionato e Desvio 

de Cargas recebe uma vítima. “É um golpe tipicamente brasileiro. A pessoa acha que vai 

ganhar um dinheirinho fácil”, resume Britto. Segundo o delegado, as vítimas têm são 

geralmente idosos e apostadores da Loteria oficial. O golpista costuma escolher suas 

vítimas em praças públicas, próximo a Lotéricas. Ali ele já fez um jogo com os números 

sorteados na semana anterior. Como a pessoa não se atenta à data do jogo, ele acaba 

acreditando que se trata do bilhete premiado. O estelionatário então faz um preço pelo 

bilhete. 

Golpe do Sobrinho  

Você recebe um telefonema de uma pessoa se passando por seu parente em um 

momento de dificuldade. Geralmente esse momento está passando em uma oficina 

mecânica fictícia. Mas pode haver derivações. O golpista enrola à vítima a ponto dela 

dizer o próprio nome e aceitar depositar quantias em uma conta informada pelo 

interlocutor. “Não aja com emoção. Desligue e ligue para seus sobrinhos”, simplifica o 

delegado.  

A Mulher do shopping  

Golpe novo, segundo a polícia. O golpista reclama ter tido o relógio roubado, alardeia 

valores altíssimos como recompensa e some deixando um número de contato. Na 

sequência, aparece o segundo criminoso com um relógio falsificado. Ele o oferece com um 

valor muito abaixo da recompensa. A vítima, acreditando que irá se dar bem, compra o 

produto e nunca mais encontra o suposto dono. “Já ouvi que pagaram até R$ 500, 

acreditando que a recompensa seria de R$ 3 mil”, explica Britto.  

 

 

 

 



Como uma empresa cresce na crise? 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

Conheça os segredos dos negócios que ignoram o cenário econômico arisco e 
mantêm seus planos de expansão 

Texto publicado na edição impressa de 05 de julho de 2015 - Anna Paula Franco 
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Thiago Amhof, da Camporum: estrutura única para lidar com marcas diferentes melhora 
resultados e dá fôlego para o crescimento. perspectiva  

Crescimento de dois dígitos, expansão de unidades, lançamentos de novos produtos, 

aumento de vagas e contas sob controle. Parece até o desempenho de empresas 

americanas ou chinesas, inseridas em um cenário econômico estável. Trata-se, porém, de 

companhias brasileiras, de diferentes portes e segmentos, que superam a estagnação 

econômica do país e atravessam a crise com menos turbulência do que a maioria.  

Atentas à eficiência de suas operações, as empresas que crescem apesar da crise 

comprovam o que determina a cartilha de boas práticas administrativas e de gestão: o 

planejamento estratégico e o controle dos processos a qualquer tempo – e não apenas 

quando a conjuntura não favorece –, constroem a “gordura” necessária para superar 

adversidades, como queda de renda e consumo, ou restrição de crédito. 

“São empresas que souberam aproveitar períodos de bonança, fizeram a lição de casa 

para enfrentar uma mudança de cenário e sofrem menos prejuízos”, explica o consultor 

da assessoria empresarial GO Associados, Alexandre Andrade.  

O crescimento contínuo e bem estruturado tem sido a estratégia da rede de farmácias 

Panvel, do Rio Grande do Sul. A empresa quer fechar o ano com 32 novas lojas na Região 

Sul, com aumento de 15% sobre o faturamento de 2014, nível alcançado nos últimos 

anos. “Essa consistência nos dá musculatura para expansão. Não adianta crescer rápido 

sem dar atenção ao caixa, à qualidade do produto, pontos de venda e serviço”, aposta o 

vice-presidente da empresa, Julio Monttin Neto.  



A Panvel chegou ao Paraná em 2010, abrindo o mercado em Curitiba, onde hoje tem 30 

lojas. Neste ano, serão outras cinco na capital, seis unidades em Londrina e, em 2017, 

quatro em Maringá. A estratégia é posicionar-se como ponto de conveniência para o 

cliente, com mix de produtos que, em breve, deve incluir até material de escritório. Seus 

pontos de venda são amplos e de fácil acesso, preferencialmente instalados no contra 

fluxo do consumidor e em áreas residenciais.  

16,4% 

Foi o crescimento alcançado pela Honda nos cinco primeiros meses de 2015 em relação ao 

mesmo período do ano passado. A entrada em um novo segmento, com o lançamento do 

HR-V, e a renovação dos modelos, são os atributos que a que montadora credita o bom 

desempenho em um setor que tem demonstrado resultados alarmantes na economia, com 

demissões e redução de produção. Em nota, a empresa destaca ainda a excelência no 

atendimento do consumidor, com assistência técnica, garantia e valor de revenda, para 

atingir as metas de crescimento. Somente o modelo HR-V teve mais de 12 mil unidades 

vendidas desde 20 de março. 

Para dar suporte à expansão, a empresa investe em logística e treinamento. O capex – 

capital de investimentos em bens de capital – deste ano está previsto em R$ 35 milhões, 

que serão aplicados na abertura das lojas e em inovação. Em outubro, a Panvel lança um 

aplicativo para celular para ampliar seu e-commerce. No ano passado, inaugurou um novo 

centro de distribuição. “A inovação também precisa ser aplicada no varejo 1.0. Não 

adianta ter bom mix e estratégia, se não houver um bom atendimento e conexão com o 

cliente”, diz Monttin.  

Prestar atenção na clientela é uma postura fundamental para não perder vendas e 

melhorar o desempenho. Na ponta da cadeia, o treinamento de quem está em contato 

direto com o consumidor também ajuda no desempenho. Para a consultora Cláudia 

Bittencourt, diretora do Grupo Bittencourt, especializado em franquias, não é hora de 

fazer mais do mesmo. “É preciso criatividade para provocar o cliente e trabalhar a 

carteira, ampliando o atendimento”, diz. Para a executiva, a área de marketing e 

comunicação das empresas e o ajuste nos processos e custos são essenciais para superar 

o momento da economia. “O varejo deve trabalhar com margens e estoques menores, 

além de usar melhor seus recursos, inclusive nas equipes”, diz.  

Consumidor está mais maduro e exige melhor custo-benefício 

Um novo comportamento do consumidor diante da crise tem chamado a atenção de 

especialistas e também deve estar no radar do empresário. Na avaliação do coordenador 

dos cursos de extensão e professor de Economia do Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais (Ibmec) Daniel Souza, do Rio de Janeiro, depois de viver uma experiência de 

compras mais sofisticada, o consumidor brasileiro tem se mostrado mais resistente em 

abrir mão da qualidade do que leva para casa. Souza cita como suporte para essa 

avaliação o crescente endividamento das famílias e até o aumento dos saques da 

poupança. “É uma nova postura diante da crise. Essa característica dá mais peso à marca 

e à qualidade do produto. Mais arredio e criterioso, o consumidor escolhe melhor para 

comprar menos, mas comprar melhor”, diz. Para o professor, as escolhas do consumidor 



estão cada vez mais pautadas em critérios de valor, diferente de preço, o que indicaria 

uma atitude mais madura.  

Se o desempenho das vendas está ligado à marca, também tem relação com a 

comunicação e definição de nichos. É nesta seara que atua a Camporum, especializada 

em gestão de marcas de varejo, de Curitiba. A empresa é a gestora do café gourmet Le 

Mont e dos produtos de limpeza Hiperclean, e mantém planos estratégicos distintos para 

expansão de seus negócios.  

O Le Mont é produzido e beneficiado no Brasil, distribuído pela Camporum em 30 pontos 

de venda no país. O Hiperclean, kit de limpeza doméstica que dispensa água e produtos 

químicos, é importado da China e vendido em 500 lugares diferentes no Brasil. Apesar 

dos segmentos tão distintos, os produtos compartilham da mesma equipe de vendas, 

logística e financeiro, além de ter um público consumidor com perfil semelhante. “Essas 

características maximizam os esforços para a venda e distribuição dos produtos, apesar 

de exigirem planos de crescimento diferentes”, explica o CEO da Camporum, Thiago 

Amhof.  

A definição de nichos é estratégica na escolha de marcas que a Camporum acolhe no 

portfólio. A Hiperclean, por exemplo, está alinhada a um novo comportamento brasileiro, 

com a redução da contratação de empregadas domésticas e a crise hídrica. A marca 

aumentou em 47% as vendas em 2014 e 39% no primeiro semestre de 2015, em relação 

ao mesmo período do ano passado. 

 

 

 

 

 

 

 

            Divulgação: Fábrica da Vapza foi modernizada para comportar o crescimento. 

Planejamento constante é a lição das recessões 

Superar crises econômicas faz parte do negócio das empresas experientes. Para o diretor 

da Funcional Mobiliário, Helder Dias, o ritmo cíclico da economia brasileira ensina o 

empresário a sobreviver nos momentos mais críticos. “Depois da tempestade, vem a 

bonança, e vice-versa. Manter o nível de investimento e a qualidade dos produtos é o 

melhor jeito de superar dificuldades”, diz.  

Fundada em 1992, a Funcional é especializada em móveis para escritórios e seus clientes 

estão, justamente, no mercado corporativo. A empresa tem 50 funcionários, uma fábrica, 



duas lojas em Curitiba, e uma rede de unidades franqueadas e de revenda em sete 

estados. A produção gira em torno de 3 mil peças por mês e a meta é crescer até 15% 

em 2015. Para conquistar o desempenho, Dias esteve atento a ajustes que aumentaram a 

competividade de seus produtos: melhorou componentes, qualificou pessoal e investiu 

nos processos, como uma máquina de embalagem que reduz o prazo de entrega do 

produto e custou R$ 100 mil. “Não dá pra ficar parado. É hora de trabalhar mais”, diz. 

Vapza 

Manter os planos de expansão e a meta de 35% de crescimento, desenhada no ano 

passado, depois de uma ligeira queda de faturamento no segundo semestre de 2014, 

também foi a estratégia da Vapza, especializada em alimentos prontos para consumo, 

com 20 anos de atividades. A empresa trabalha com 30 produtos para atender o 

consumidor final no varejo e 17 para o segmento de food service, em que abastece 

restaurantes e lanchonetes. Para manter o nível de crescimento, a Vapza apostou no 

lançamento de novos produtos e quer ampliar a distribuição, tanto no mercado nacional 

como no internacional. A exportação, que hoje corresponde a 3% do faturamento da 

indústria, deve fechar o ano com 5%. Hoje, 14 países compram Vapza. “A proposta é 

trabalhar novos mercados e afinar a aproximação com o cliente, ampliando a oferta para 

o varejo e o food service”, diz o vice-presidente da empresa, Enrico Milani.  

Nos últimos oito anos, investimentos em renovação do parque fabril e na 

profissionalização do negócio deixaram a empresa pronta para uma expansão sustentável. 

“Temos capacidade para produzir 15 mil toneladas de produtos por ano. E uma equipe 

comercial afinada com essa proposta, treinada para ampliar as venda”, diz o presidente, 

Wellinton Milani.  

Indústria quer reduzir alcance da NR-12 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 

 
Nova norma de segurança do trabalho exige adequação de equipamentos 
antigos. Setor quer que ela valha só para os novos 
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Adaptar todo o parque fabril à nova regra custaria perto de R$ 100 bilhões, estima a CNI. 
trabalho 

Representantes da indústria cobram do governo uma alteração na Norma 

Regulamentadora 12 (NR-12), do Ministério do Trabalho, que trata da segurança do 

operador de máquinas e equipamentos. Criada em 1978, ela foi revisada no fim de 2010, 

estabelecendo regras mais rígidas para a prevenção de acidentes. 

A principal queixa está na abrangência da “nova” NR-12: ela vale não só para as 

máquinas novas, produzidas a partir da revisão da norma, mas também para todo o 

maquinário que estava em operação e obedecia à lei existente até então. 

Na semana retrasada, o governo aliviou algumas exigências. Micro e pequenas empresas 

não terão mais de preparar o inventário das máquinas nem refazer seus manuais. E as 

máquinas brasileiras destinadas à exportação não precisarão seguir a norma. Mas a 

exigência da NR-12 apenas para os equipamentos novos, defendida pela indústria, não 

veio. 

Segundo estimativa da Abimaq, que representa os fabricantes de máquinas, a idade 

média do maquinário industrial no Brasil é de 17 anos. A maioria das linhas, portanto, 

entrou em operação antes da revisão da NR-12. A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) estima que a adaptação de todo o parque fabril consumiria perto de R$ 100 bilhões 

– o equivalente a 10% de tudo o que o setor privado e o governo investiram em bens de 

capital e construção civil em 2014. 

“O custo para adaptar uma máquina com 20 anos de uso para a NR-12 pode ser elevado, 

e até torná-la menos eficiente. É um investimento que a indústria não tem condições de 

fazer, ainda mais em momento de crise”, diz Carlos Walter Martins Pedro, coordenador do 

Conselho de Relações de Trabalho e vice-presidente da Federação das Indústrias do 

Paraná (Fiep). 

A despesa com a adequação varia. Na maior parte dos casos, deve oscilar entre R$ 5 mil 

e R$ 15 mil por máquina, estima Lourenço Righetti Netto, consultor da Abimaq. “Mas 

alguns equipamentos podem exigir mais de R$ 100 mil”, diz. 

Segundo Alcino Tigrinho, presidente do Sindimetal-PR, que representa a indústria metal-

mecânica, a despesa com a adaptação de máquinas mais antigas pode inviabilizar muitas 

fábricas de pequeno porte. “A fiscalização está interditando máquinas e até empresas 

inteiras”, conta. 

Interdições 

O período de adequação à “nova” NR-12 variava de quatro a 30 meses, conforme a idade 

e a complexidade do equipamento. O último prazo, portanto, se esgotou em meados de 

2013. Por falta de recursos, desinteresse ou desinformação, a indústria nacional está 

longe de cumprir as novas regras. Não por acaso, o número de interdições provocadas por 

descumprimento da NR-12 se multiplicou. Em 2010, foram 2.870. Em 2013, mais de 10 

mil. 



Entre industriais, é comum a avaliação de que a norma está entre as mais rigorosas do 

mundo. São comuns os relatos de que até máquinas importadas da Alemanha e do Japão 

precisam passar por adequações para atender à lei. “A visão da norma brasileira é mais 

ampla. Abrange concepção, projeto, fabricação, instalação, uso, manutenção e até o 

descarte da máquina. Na Europa, a norma é mais voltada à interação entre operador e 

máquina”, diz Righetti Netto, da Abimaq. 

 
 

“Um bom negociador deve separar o instinto da lógica” 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

Executiva Priscila Bala, especialista da Universidade de Yale, passou por Curitiba 
para falar sobre o programa de formação de negociadores Business Master 
Practices 
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A executiva Priscila Bala, especialista em negociação: é um erro associar a tarefa com a 

necessidade de um perfil agressivo. entrevista  

Com anos de experiência de negociação em instituições como Credit Suisse, Barclays, 

Morgan Stanley e Universidade de Yale, onde realizou também sua formação, a executiva 

mineira Priscila Bala, residente em Nova York, decidiu vir ao Brasil para compartilhar o 

que aprendeu com outros profissionais por meio do Business Master Practices, um 

programa de formação de negociadores criado por ela em parceria com a Gemba Training, 

escola de Curitiba especializada em educação corporativa. Em sua estada na capital, 



Priscila falou à Gazeta do Povo sobre negociação internacional, princípios básicos e 

desafios. 

Qual é seu objetivo com a criação do curso? 

Dentro ou fora do Brasil, as multinacionais estão investindo muito dinheiro em treinar 

todo seu time com as melhores práticas do mercado. Quero que o profissional brasileiro 

em geral tenha capacidade de gerenciar uma negociação de alto nível. A ideia não é dar 

respostas, mas oferecer uma caixa de ferramentas de análise para que cada um possa 

sair no mundo e aplicá-las da maneira que julgar mais eficiente. 

O que é preciso para ser um bom negociador? 

A primeira coisa é a curiosidade, descobrir os interesses e limitações de cada lado, antes 

de partir para a discussão de preço. É nessas trocas que a gente cria valor. A segunda 

parte é a habilidade interpessoal, medir o preço das emoções e gerenciar as expectativas 

do outro lado é imprescindível para ser bem sucedido em negociações internacionais. É 

preciso separar o instinto da lógica. Existe o elemento cooperativo, pelo qual estamos 

tentando resolver um problema, e o competitivo, no qual cada um quer conseguir o 

máximo para si. Precisamos de estratégias produtivas para equilibrar essas duas forças. A 

negociação é algo que pode ficar muito pessoal e emocional, então vale a pena aprender 

a gerenciar as táticas, ampliar o repertório e saber sair de impasses.  

Como chegar a bons resultados? 

Devemos sempre focar no que é a “torta”, o que está sobre a mesa sendo negociado e 

qual será o valor que vai ser criado pela parceria. Se a negociação foca nisso, ela tende a 

ser menos contenciosa e muito mais produtiva. Mas às vezes as pessoas não conseguem 

chegar nisso, pois um esconde informações que o outro não sabe e acaba não havendo 

transparência sobre restrições e objetivos. Por isso, negociar e conseguir as respostas do 

outro lado é um processo que vale a pena não só praticar, mas estudar mais. 

Quais são os erros cometidos pelas pessoas em negociações? 

A primeira é associar negociação à agressividade, o que leva as pessoas à percepção 

errada do que é um bom negociador, achando que não servem para isso. A segunda é o 

instinto de proteção contraprodutivo, quando as pessoas, com uma visão de que o outro 

quer tirar vantagem, acabam escondendo informações para que se possa chegar a um 

acordo. Nunca é um contra o outro, são os dois contra o problema. Exceto informações 

como o mínimo ou máximo que estou disposto a negociar, é preciso abrir outras 

informações para criar um ambiente de confiança. Sabendo o que o outro quer, posso 

oferecer mais opções para chegar a um consenso.  

Qual foi a principal lição que você aprendeu sobre negociações? 

A maior lição é a reputação e a credibilidade de longo prazo que consegui construir. É 

uma lição que se carrega para as negociações. Às vezes há incentivos para agir de uma 



maneira que vai aumentar seus lucros no curto prazo, mas hoje o mercado internacional é 

completamente interligado e, com a internet, temos acesso a muitas informações sobre 

qualquer pessoa. Se as negociações e os acordos que você faz não são mutuamente 

benéficos e se você não age com ética, isso pode se voltar contra você, e bem rápido. 

Método curitibano conecta empresas e designers  

 
Centro Brasil Design expande sua atuação com projetos nacionais que apoiam empresas 
na melhoria de seus produtos 

As diferenças culturais têm peso nas negociações internacionais? 

Um acordo existe na medida da confiança, e para consegui-la, o respeito às diferenças é 

indispensável. Se você não gasta tempo pesquisando e descobrindo a cultura do outro e 

não mostra que a respeita e está disposto a participar daquela cultura, vai ser difícil 

estabelecer confiança mútua. É preciso estar disposto a ouvir e desafiar as próprias 

presunções, pois interpretar as coisas com base em conceitos preconcebidos pode causar 

conflitos. É importante colocar-se no lugar do outro e, antes de tomar conclusões, 

pesquisar ou procurar a ajuda de um intermediário que esteja mais familiarizado com a 

outra cultura.  

Qual é o maior desafio de negociação das empresas no cenário atual? 

A noção de que “a torta” só tem esse tamanho, que só existe esse mercado e estamos 

competindo por ele. Vemos exemplos de empresas do mesmo setor, consideradas 

concorrentes, que se unem em campanhas para aumentar o mercado, o tamanho da 

torta. Competidores podem se juntar e agregar valor a todos, que passam a ter mais 

mercado para disputar. A divisão é um fato, mas existem oportunidades legais de 

colaboração que beneficiam a economia e os competidores. Elas são muitas vezes 

perdidas porque as empresas têm a mentalidade de que se o outro ganha, ela perde. Não, 

às vezes você pode ganhar e o outro também. 

 

 

 



Projeção de IPCA para 2016 cai de 5,50% para 5,45% na pesquisa Focus 

06/07/2015 – Gazeta do Povo 
 

Pela 12ª rodada consecutiva, porém, a estimativa para o IPCA deste ano 
avançou de 9% da semana anterior para 9,04% agora 

Após seis semanas consecutivas paralisada em 5,50%, a mediana das previsões do 

mercado financeiro para o IPCA de 2016 passou para 5,45%, segundo o Relatório de 

Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central. A mudança será 

comemorada pela instituição, que vinha enfatizando a inflexibilidade das estimativas 

mesmo com a continuidade de alta da Selic e de discursos e pronunciamentos mais duros 

do BC em relação ao combate à inflação. 

Esse período é o foco da autoridade monetária neste momento, já que o BC promete 

entregar a inflação no centro da meta no fim do ano de 2016. Pelos cálculos da 

instituição, o IPCA ficará em 4,8% em 2016 no cenário de referência e em 5,1% no de 

mercado. A luta da instituição no momento é tentar convencer o mercado de que chegará 

ao centro da meta em 2016, daí a expectativa de que as estimativas dos analistas para o 

final desse ano se reduzam. 

Inflação 2015 

Pela 12ª rodada consecutiva, porém, a estimativa para o IPCA deste ano avançou de 

9,00% da semana anterior para 9,04% agora. Há um mês, essa projeção estava em 

8,46%. No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC havia apresentado 

estimativa de 9% no cenário de referência e de 9,1% usando os parâmetros de mercado. 

No Top 5, grupo dos economistas que mais acertam as estimativas, a mediana das 

estimativas para o IPCA de 2015 passou de 8,92% para 9,04%. Há um mês, estava em 

8,88%. No caso de 2016, houve estabilidade da previsão em 5,21%, menor do que a de 

quatro edições atrás, de 6,00%. 

Para o curto prazo, também foram vistos aumentos. No caso de junho, a mediana das 

previsões passou de 0,72% para 0,74%. Há um mês estava em 0,40%. No de julho, a 

estimativa apresentada na Focus subiu de 0,41% para 0,43% de uma semana para outra 

- ante 0,32% de quatro edições atrás. Já as expectativas para a inflação suavizada 12 

meses à frente foram reduzidas e passaram de 5,99% para 5,92%. Há quatro semanas, 

estavam em 5,95%. 

Receita deve anunciar esta semana consulta a 2º lote de restituições do IR 

06/07/2015 – Portal Contábil SC 

A Receita Federal pretende anunciar a liberação da consulta ao segundo lote de 

restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 nesta semana. O dinheiro estará 

disponível para os contribuintes, na rede bancária, no dia 15 de julho. As informações 

sobre o lote poderão ser acessadas na internet ou por meio do Receitafone 146. A Receita 

disponibiliza aplicativo paratablets e smartphones, que permite a consulta às declarações 



para quem usa os sistemas Android e iOS. O número de contribuintes e os valores 

dependem sempre da disponibilidade do Tesouro Nacional.  

O contribuinte que tem dúvida sobre possíveis problemas na declaração deve consultar o 

extrato no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na internet, para verificar eventuais 

pendências e acompanhar a situação perante o Fisco. Caso encontre algum tipo de 

divergência nos dados envidados, deve fazer a retificação para não permanecer na malha 

fina. Para consultar o extrato, o contribuinte precisa ter um código de acesso gerado na 

própria página da Receita e, para isso, terá que informar o número de entrega das duas 

últimas declarações. A opção é ter certificado digital. 

Este ano, quase 28 milhões de pessoas físicas entregaram a declaração até o fim do 

prazo, no dia 30 de abril. Os contribuintes que não enviaram os dados estão sujeitos à 

multa de 1% ao mês-calendário ou fração por atraso, calculada sobre o imposto devido, 

podendo chegar a até 20% e com valor mínimo de R$ 165,74. Além da multa, o 

contribuinte que não declarou, estando obrigado a fazê-lo, poderá ter problemas no CPF. 

Nessa situação, terá restrições de acesso a serviços bancários ou compra a crédito, entre 

outras penalidades. 

Alterações nos prazos de recolhimentos 

06/07/2015 – Portal Contábil SC 

O governo já está adequando os prazos de recolhimentos dos impostos e contribuições, as 

novas regras que serão regulamentadas para os empregados domésticos. 

Para simplificar o pagamento em uma mesma data, o governo unificou a data de 

recolhimento do imposto de renda na fonte proveniente do trabalho assalariado doméstico 

com a data de recolhimento da contribuição previdenciária. 

A Lei Complementar nº 150/2015 (DOU de 2.6.2015), alterou a data de recolhimento do 

imposto de renda na fonte. Contudo, a alteração ficou restrita aos casos de pagamento de 

rendimentos proveniente do trabalho assalariado a empregado doméstico. 

A data de recolhimento do imposto passou a ser até o dia 7 do mês subsequente ao mês 

de ocorrência dos fatos geradores. 

Anteriormente, o recolhimento era efetuado na mesma data prevista para os demais 

rendimentos do trabalho assalariado, ou seja, até o último dia útil do segundo decêndio 

do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Importante salientar que 

o fato gerador do imposto de renda na fonte continua sendo apurado segundo o regime 

de caixa. 

Apesar da Agenda de Obrigações do mês de JULHO/2015, divulgada pela Receita Federal 

do Brasil – RFB não informar tal alteração, é prudente analisar a data de pagamento dos 

rendimentos para adequar ao novo prazo de recolhimento do imposto, lembrando ainda 

que a apuração do imposto é mensal.  



Resta lembrar que o recolhimento da Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária 

– GPS, relativa ao empregado doméstico - cod. 1600, cujo fato gerador é de 1º/Jun/2015 

a 30/Jun/2015, deverá ser efetuado também até o dia 07 de julho de 2015. 

Antecipação do IR só vale a pena para pagar dívidas 

06/07/2015 – Portal Contábil SC 

 
Os principais bancos que operam no Brasil oferecem o serviço de antecipação da 

restituição do Imposto de Renda. Apesar de ser uma tentação passar no banco para pegar 
o dinheiro e não ter que esperar os lotes de restituição programados pela Receita Federal, 
vale lembrar que incidem juros sobre a operação que funciona como um empréstimo. 

Para quem não precisa deste valor com urgência, esse tipo de serviço não vale a pena. 
Especialistas consultados pela FOLHA alertam que a antecipação só é interessante para 

quem está endividado com juros altos, como os do cartão de crédito e do cheque especial.  
 
"A antecipação só vale a pena para quem está endividado", avalia o consultor de 

investimentos e sócio da Inva Capital, Raphael Cordeiro. Ele lembra que a taxa média de 
juros do cartão de crédito hoje é de 13% ao mês e 347% ao ano e sugere que buscar a 

antecipação da restituição apenas para consumo não é recomendado. Mesmo se contratar 
a antecipação for muito necessário, ele recomenda que as pessoas pesquisem as taxas de 
juros.  

 
"Se a pessoa não tem nenhuma dívida, a antecipação não vale a pena", confirma o 

coordenador do curso de Ciências Econômicas da Faculdade Mackenzie Rio, Marcelo 
Anache. Na opinião dele, só compensa se a pessoa for trocar uma dívida com juros mais 

caros por mais baratos. Segundo Anache, contratar a antecipação acaba sendo mais 
vantajoso no banco em que a pessoa tem conta e relacionamento com o gerente. No 
entanto, para ele, o cliente deve batalhar para negociar juros menores com a instituição 

financeira. Caso a pessoa precise comprar um bem parcelado, Anache indica fazer uma 
comparação dos juros cobrados pela loja e das taxas da antecipação para ver qual é mais 

barato.  
 
A reportagem consultou seis bancos para verificar as condições oferecidas para a 

antecipação. Os bancos cobram taxas mensais de juros que variam de 1,99% a 3,39% e 
fazem empréstimos de R$ 100 a R$ 30 mil para 75% a 100% da restituição.  

 
O prazo para a contratação do serviço junto aos bancos varia. No HSBC, por exemplo, 
encerrou em 9 de junho. No Bradesco, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil é 

possível contratar a operação até novembro. No Itaú Unibanco vai até 2 de outubro e no 
Santander até o final de outubro. A incidência de juros mensal começa assim que o 

dinheiro é acessado. Geralmente, quando o cliente recebe a restituição da Receita tem 
que quitar o empréstimo realizado com o banco.  
Poupança 

Esperar a restituição chegar sem fazer nenhum tipo de antecipação pode funcionar como 
uma espécie de poupança. O valor é corrigido pela Selic, taxa básica de juros da 

economia. O período de incidência dos juros começou em 1º de maio e vai até a data de 
pagamento. A Receita Federal tem sete lotes regulares de junho a dezembro.  
 

Quem recebeu a restituição em dezembro de 2014 no último lote, por exemplo, teve uma 
correção de 7,21%. Neste ano, a expectativa é que a correção seja maior, já que a Selic 

acumulada de 2014 ficou em 11,75% e, nos últimos 12 meses já acumula alta de 
13,75%.  
 



O supervisor do Programa do Imposto de Renda do Paraná, Vergílio Concetta, explica que 
as pessoas que receberam a restituição neste primeiro lote de junho já tiveram correção 
de 1,9%. Ele prevê que a Selic no último lote seja superior a 7%.  

 
O consultor de investimentos Raphael Cordeiro diz que, hoje, a Selic é uma boa 

remuneração e que é difícil encontrar uma aplicação financeira que renda mais que isso. 
"A restituição do IR é um dinheiro mais fácil de poupar."  
 

Ele conta que no ano passado enviou a declaração do Imposto de Renda no penúltimo dia, 
de propósito. Com isso, recebeu a restituição no último lote com o máximo de correção da 

Selic.  
 
O coordenador do curso de Ciências Econômicas da Faculdade Mackenzie Rio, Marcelo 

Anache, também concorda que é difícil encontrar uma aplicação financeira que pague 
juros maiores que a Selic. "Esperar a restituição se transforma em uma poupança e bem 

remunerada", destaca. 
Folha de Londrina 
 

Na crise, o líder inteligente investe 

06/07/2015 – Portal Contábil SC 

Economistas, empresários e o pessoal de mídia, todos concordam com o cenário de que 

no Brasil a recessão é iminente e afetará todos. Diante disso, a maioria das empresas 

apressa-se para cortar os custos, mas será que está é mesmo a melhor estratégia? Da 

mesma forma que se diz: quer ganhar na Bolsa? Venda na alta e compre na baixa. O 

melhor a fazer para que a empresa cresça neste cenário é investir. 

Anos atrás, um grande campeão de Fórmula 1, quando perguntado qual era o seu 

segredo para ganhar tantas corridas, respondeu: "quando há um acidente na pista, todos 

reduzem a velocidade, eu acelero". Não sabemos se é de fato o que ele fazia, mas temos 

a ciência que neste tipo de cenário, os executivos tendem a apertar os cintos e suspender 

os investimentos. Então, como se manter produtivo e ganhar a corrida dos concorrentes 

no mercado mesmo diante de uma crise? O segredo está em acelerar o desenvolvimento 

das pessoas. Isso mesmo. Gastar tempo e dinheiro para treinar os funcionários e auxiliá-

los no aperfeiçoamento de suas capacidades. 

O setor automobilístico, por exemplo, passa por uma situação complicada com a produção 

em queda e altos estoques, porém, há empresas do ramo que mantêm seus programas 

de treinamento, como é o caso da Volkswagen, que possui uma escola de excelência, e da 

Ford, que tem um programa de marketing internacional profundamente enraizado em 

coaching. É o momento de todos compartilharem os conhecimentos, o entendimento das 

necessidades dos clientes através de treinamentos comportamentais e coaching dos 

gestores. 

Estas empresas entenderam que quando a crise acabar, ela vai ter os melhores 

colaboradores do mercado e os mais "fidelizados" na empresa onde trabalham, porque o 

investimento é reconhecido pelos colaboradores, gerando vínculo de confiança e lealdade. 

O líder inteligente percebe que se investir no capital humano agora, estará muito à frente 

da concorrência com a economia estagnada, ou não. 

Eliana Dutra - CEO da Pro-Fit 



Como lidar com os riscos em épocas de crise 

06/07/2015 – Diário do Comércio 
 

 
Arriscar é perigoso. Mas ficar parado pode ser pior. Veja como os gestores americanos 

resolvem esse impasse 

As palavras “crise” e “risco” são intimamente relacionadas no vocabulário de qualquer 

empresário.  Num momento em que a economia está estacionada e os consumidores 

estão reduzindo gastos, qualquer passo em falso pode representar uma queda num 

enorme precipício.    

Por isso, a maioria dos empresários fica reticente e prefere não começar novos projetos 

num cenário tão negativo. Mas já dizia o ditado: “Quem não arrisca, não petisca”.  

Durante a última crise norte-americana, muitas grandes empresas tomaram uma posição 

conservadora em relação à gestão de riscos e aprenderam uma dura lição. Por um lado, 

essa atitude protegeu de eventuais perdas. Por outro, impediu um aumento significativo 

dos lucros e criou uma barreira para inovações.  

No final desse processo, as empresas que se arriscaram levaram uma vantagem 

competitiva em relação às outras. Ou seja, arriscar pode ser ruim, mas não ousar pode 

ser pior. Mas como achar um meio-termo?  

Veja o que os gestores de riscos de grandes empresas americanas podem para pequenos 

e médios negócios: 

SEM RISCO NÃO HÁ RECOMPENSA 

A primeira ligação, e a mais importante, que os gestores de risco americanos aprenderam 

é que não dá para prevenir completamente todas as possíveis ameaças. Esses 

profissionais não são contratados para calcular tudo que pode dar errado dentro de uma 

empresa.  

Eles são responsáveis por estabelecer junto com os empresários o tamanho do risco que 

estão dispostos aceitar. Essas decisões são baseadas em informações de mercado e 

estudos sobre a concorrência.  

Além disso, eles também são responsáveis por instruir empreendedores de que menores 

riscos significam necessariamente retornos mais baixos. Após uma definição sobre até a 

empresa está disposta a ir, esse gestor é responsável por orientar os demais gestores e 

gerentes.   

http://www.dcomercio.com.br/files/main_image/1828/riscos.jpg
http://www.dcomercio.com.br/categoria/negocios/sem_medo_da_crise
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DECISÃO X PROCESSO  

Assumir que os riscos são inevitáveis traz outra implicação: a de que não há uma fórmula 

pronta para controlá-los. Por isso, empresas americanas deixaram de focar seus esforços 

na criação de processos para evitar correr riscos. Hoje, a maioria está se dedicando a 

criar ferramentas capazes de melhorar a forma que as decisões que são tomadas.  

Na fabricante de brinquedos Lego, por exemplo, o gestor de risco é incluído em grande 

parte das decisões. Ele também auxilia para  que os projetos se encaixem nos planos de 

gestão de risco da empresa.  

TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS  

Nenhuma decisão é tomada sozinha, as pessoas são as responsáveis por assumir ou não 

riscos. Nem sempre o dono da empresa ou um gerente de riscos está por perto para 

resolver eventuais problemas.   

Por isso, grandes empresas têm se preocupado em desenvolver a habilidade dos 

funcionários em entender e calcular os riscos de cada decisão.  

Além disso, cada vez mais empresários tem contratado funcionários que estão dispostos a 

correr riscos. Para isso, os departamentos de recursos humanos têm mapeado essa pré-

disposição nos candidatos.  

Mesmo com todas essas mudanças na gestão de risco, ainda há muito para ser mudado 

para que o medo não emperre uma empresa.  Recentemente, uma pesquisa feita pela 

CEB (Corporate Executive Board) revelou que 60% dos funcionários de grandes empresas 

americanas disseram que processo de tomada de decisão é muito lento, em parte devido 

a um foco excessivo sobre a prevenção risco. 

Brasil só exporta mais para os EUA 

06/07/2015 – Diário do Comércio 
 

 
Nos últimos 12 meses até junho, o real teve uma desvalorização de 28% em relação ao 
dólar 

A maior desvalorização do real frente ao dólar, em relação a outras moedas, favorece 

as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Entre os cinco principais parceiros 

comerciais do País, as vendas de manufaturados ao mercado americano foram as únicas 

que cresceram neste ano. 

http://www.dcomercio.com.br/files/main_image/1838/ThinkstockPhotos-464267243.jpg
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A alta verificada de janeiro a maio foi de 3%, enquanto para a China e para a Europa 

caíram 19% e para o Mercosul, 15%. Para os países da Aladi (Associação Latino-

Americana de Integração) a redução foi de 9%. Nos últimos 12 meses até junho, o real 

teve uma desvalorização de 28% em relação ao dólar. Frente ao peso argentino, a perda 

de valor da moeda brasileira chegou a 20%.  Ante o iene japonês e o euro, foi de 13%. 

Além da desvalorização, o crescimento da economia americana tem impulsionado 

negócios para o Brasil e outros países. "Nossa moeda hoje está mais competitiva e os EUA 

são o primeiro mercado que começa a apresentar reações depois de um longo período de 

queda nas exportações", diz o presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, que 

acompanhou a comitiva da presidente Dilma Rousseff aos EUA nesta semana. 

A Eaton, fabricante de autopeças com sede nos EUA e fábrica em Valinhos (SP), espera 

que as vendas para os americanos, que hoje representam 5% das exportações da 

subsidiária, cresçam mais dois pontos este ano e cheguem a 7%. Ao longo dos próximos 

três anos, a meta é recuperar a participação de 15% de anos atrás, afirma Antonio 

Galvão, presidente do Grupo Veículos da Eaton na América do Sul. O grupo exporta 

transmissões para caminhões e válvulas de motores mas, nos últimos anos, viu seus 

produtos perderem competitividade principalmente para o México, a Índia e a China. Até 

o fim da década passada, a filial tinha 30% de sua produção voltada ao mercado externo, 

sendo que 15% iam para os EUA. "Hoje, 15% das vendas são para exportação e apenas 

5% para os EUA, mas começou uma virada", diz Galvão. 

Segundo ele, a desvalorização do real tem aberto novas oportunidades, principalmente 

nas exportações para as empresas do próprio grupo. "Se conseguirmos ser mais 

competitivos do que o México e a Ásia, nossas chances aumentam." Em agosto, a 

fabricante de roupas para crianças Mini U.S., de São Paulo, participará pela primeira vez 

da Children's Club, feira especializada em produtos infantis em Nova York, na tentativa de 

conquistar um pedaço do mercado americano. Produtos da marca têm entre seus 

atrativos o uso de tecidos biodegradáveis. "Essa linha já tem etiqueta e tag explicativa em 

inglês", informa Tico Sahyoun, dono da marca. Segundo maior destino de produtos 

brasileiros depois da China, os EUA estão entre os poucos países que registram 

crescimento econômico e, por isso, demandam mais produtos. 

Para José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 

(AEB), o peso da desvalorização ainda não é significativo, em razão da alta de custos - 

como de energia e folha de pagamento -, mas, sem ela, "o cenário seria muito pior". Ele 

diz que as exportações só são rentáveis se a desvalorização compensar aumentos de 

custos. 

RENTABILIDADE 

Dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), mostram que, em 

2014, dos nove principais grupos de produtos exportados aos EUA, só um teve 

rentabilidade negativa, o de extração de petróleo. Para outros grupos, como o de 

equipamentos de transporte e metalurgia, houve rentabilidade de 29,7% e de 19,7%, 

respectivamente. Nas exportações para a China, apenas dois de seis grupos de produtos 

tiveram rentabilidade. Para a Argentina, os oito principais itens da balança comercial 



foram negativos. O mesmo ocorreu com os nove grupos de itens exportados para a 

Europa. 

"De fato, está mais interessante exportar para os EUA, pois nos setores em que o Brasil 

tem maior participação o câmbio já está compensando o preço e o custo", avalia Daiane 

Santos, economista da Funcex. Embora reconheça que a desvalorização do real seja mais 

favorável às vendas para os EUA, o diretor da consultoria GO Associados, Fabio Silveira, 

diz que as empresas não devem focar apenas nesse mercado. "O ideal é ser mais 

diversificado", diz Silveira. "Nossa esperança para os próximos dois anos é o setor externo 

e o País precisa ter uma política mais forte de exportação." Para ele, o pacote de medidas 

anunciado pelo governo na semana passada precisaria ser mais elaborado, com redução 

de carga tributária e incentivos a alguns setores. 

Diego Bonomo, gerente executivo de comércio exterior da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), afirma que o câmbio ajuda, embora seja menos relevante do que há dez 

anos. Hoje, a cadeia de fornecedores é mais globalizada e as empresas importam muitos 

insumos, fator que pesa desfavoravelmente com a desvalorização do real. Por isso, ele vê 

mais vantagens nas exportações de empresas de menor porte, que utilizam matéria-

prima local. 

MELHORA 

Fabricantes de calçados, que têm os EUA como principal destino das exportações, 

registram queda de 4,8% nas vendas ao país até maio. Para a França, a queda foi de 

6,5% e, para a Argentina, de 16,7%. "Apesar dessa queda até agora, o dólar em 

patamares mais valorizados sobre o real, somado à recuperação da economia norte-

americana, tende a melhorar o quadro ainda no segundo semestre", diz Heitor Klein, 

presidente da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados). Ele diz, 

contudo, que os EUA já responderam por 70% das exportações do setor, e hoje ficam 

com 17%. 

Mercado prevê inflação acima de 9% em 2015 

06/07/2015 – G1 

A estimativa do mercado para a inflação deste ano chegou a 9,04%, segundo pesquisa do 

Banco Central. Na semana anterior, a previsão era de que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) fechasse o ano em 9%. Foi a 12ª semana seguida de alta 
nesse indicador. Para 2016, a estimativa do mercado para a inflação recuou para 5,45%. 

Os dados são do boletim Focus – que reúne estimativas de mais de cem instituições 

financeiras, divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Banco Central. 

Para o comportamento do PIB neste ano, os economistas do mercado financeiro 
reduziram ainda mais a previsão, na semana passada, para uma retração de 1,50%. Foi a 

sétima queda seguida deste indicador. Até então, a estimativa do mercado era de um 
recuo de 1,49%. Se confirmado, será o pior resultado em 25 anos, ou seja, desde 1990 – 

quando foi registrada uma queda de 4,35%. 

Com a nova alta, a estimativa do mercado se equipara à do próprio Banco Central que, na 
semana passada, admitiu que o IPCA deve ficar em 9% este ano, estourando a meta do 



governo, que é de até 6,5%.  Segundo o BC, a probabilidade de a inflação ficar acima do 
teto do sistema de metas, em 2015, é de cerca de 99%. 

IPCA 

Se confirmada a estimativa para o IPCA, a inflação de 2015 atingirá o maior patamar 

desde 2003, quando ficou em 9,3%. A expectativa oficial do governo para a inflação deste 
ano, divulgada no decreto de programação financeira em maio, está em 8,26%. 

Segundo economistas, a alta do dólar e dos preços administrados (como telefonia, água, 
energia, combustíveis e tarifas de ônibus, entre outros) pressiona os preços em 2015. 

Além disso, a inflação de serviços, impulsionada pelos ganhos reais de salários, segue 
elevada. 

Pelo sistema que vigora no Brasil, a meta central para 2015 e 2016 é de 4,5%, mas, com 

o intervalo de tolerância existente, o IPCA pode oscilar entre 2,5% e 6,5%, sem que a 
meta seja formalmente descumprida. Com isso, a inflação deverá superar o teto do 

sistema de metas em 2015, algo que não acontece desde 2003. 

PIB 

Para 2016, o mercado manteve sua previsão de alta do PIB em 0,5%. O PIB é a soma de 
todos os bens e serviços feitos em território brasileiro, independentemente da 
nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia 

brasileira. 

No fim de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a 
economia brasileira registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2015, puxada pelo 

desempenho negativo do setor de serviços e da indústria, bem como pelo recuo do 
consumo das famílias e dos investimentos. Neste início de ano, o que evitou um tombo 

ainda maior do PIB foi a agropecuária. 

Taxa de juros 

A estimativa para os juros no fim deste ano também ficou estável em 14,5%. Isso quer 
dizer que os analistas estão prevendo uma alta maior da taxa Selic no decorrer de 2015. 

Para o fim de 2016, a estimativasubiu para 12,06% ao ano. 

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões 
inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a instituição tem de calibrar os 
juros para atingir objetivos pré-determinados. As taxas mais altas tendem a reduzir o 

consumo e o crédito, o que pode contribuir para o controle dos preços. 

Câmbio, balança e investimentos 

Nesta edição do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio 
no fim de 2015 subiu para R$ 3,22 por dólar. Para o término de 2016, a previsão dos 

analistas para a taxa de câmbio avançou para R$ 3,40. 

A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de exportações 
menos as importações) em 2015 subiu de US$ 4 bilhões para US$ 5 bilhões de resultado 

positivo. Para 2016, a previsão de superávit avançou de US$ 12 bilhões para US$ 12,40 
bilhões. 



Para este ano, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil 
passou de US$ 65,7 bilhões para US$ 67 bilhões. Para 2016, a estimativa dos analistas 
para o aporte permaneceu em US$ 65 bilhões. 

 

Dólar sobe ante real após gregos votarem contra acordo com credores 

06/07/2015 – G1 

 
Na sexta, moeda subiu 1,4%, a R$ 3,1393 na venda. 

Na semana passada, o dólar subiu 0,35%. 

O dólar opera em alta ante o real nesta segunda-feira (6), após os gregos votarem contra 

os termos do acordo com os credores do país e o ministro das Finanças da Grécia, Yanis 

Varoufakis, renunciar. 

Às 9h12, a moeda norte-americana avançava 0,29%, a R$ 3,1484 na venda, depois de 

subir 1,40% na sessão passada. Veja cotação. 

Mais tarde, o BC dará continuidade à rolagem dos swaps cambiais que vencem em 

agosto, com oferta de até 6 mil contratos, equivalentes a venda futura de dólares. 

Na sexta-feira (3), a moeda norte-americana subiu 1,4%, a R$ 3,1393 na venda, após 

marcar na véspera a maior queda desde abril. Na semana passada, o dólar subiu 0,35%. 

Consumidor terá de cobrir rombo extra de R$ 4 bi na conta de luz 

06/07/2015 – UOL/Folha de São Paulo 

 

  
Rodrigo Dionisio/Folhapress 

Embora já tenha arcado com aumento extra na conta de luz de R$ 3,9 bilhões só de 

janeiro a abril com as bandeiras tarifárias, o consumidor deve acabar pagando por mais 

um rombo neste ano.  

Segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o sistema de bandeiras 

tarifárias, que eleva mensalmente as contas (veja quadro nesta página), não foi suficiente 

para cobrir os gastos extras das distribuidoras com o uso das térmicas e com a compra 

extra de energia.  

De janeiro a abril, as despesas somaram R$ 5,5 bilhões. A diferença, de R$ 1,6 bilhão, 

vem sendo absorvida pelo caixa das distribuidoras.  
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Segundo a Folha apurou, as elétricas foram à Aneel demonstrar preocupação com o 

cenário, uma vez que elas estimam só poder suportar descasamentos de até R$ 1 bilhão 

sem comprometer as atividades ou os investimentos.  

Projeções feitas pelo setor, porém, apontam que a conta pendente é ainda maior: um 

deficit superior a R$ 4 bilhões.  

Nesse cálculo, além do descasamento das bandeiras, as distribuidoras consideram quase 

R$ 2,5 bilhões em aberto com despesas em 2014.  

O valor foi gasto com a compra adicional de energia contratada em leilão e com o 

pagamento das tarifas de transmissão que sofreram ajuste, ambos ainda não restituídos 

ao caixa das empresas.  

DESCOMPASSO  

A consequência direta do descompasso deve ser o maior repasse de custos para as tarifas 

nas datas dos reajustes ordinários anuais, que vão até dezembro de acordo com o 

aniversário do contrato de cada empresa.  

Oficialmente, a Aneel confirma que despesas do ano passado afetarão os reajustes até 

dezembro, mas diz que o deficit das bandeiras tarifárias será eliminado nos próximos 

meses (leia abaixo).  

Fora as bandeiras tarifárias, o consumidor enfrenta neste ano outros dois aumentos. O 

primeiro, já aplicado, foi o reajuste extraordinário que elevou as contas em até 40%. 

Esses aumentos são atribuídos ao uso intensivo de usinas térmicas, mais caras.  

O segundo, em aplicação, é o ordinário, que pode ser feito de fevereiro e a dezembro, a 

depender da empresa.  

É nesse momento em que se espera o repasse do deficit atual para os consumidores.  

Foi o que aconteceu neste sábado (5) com os clientes da Eletropaulo, em São Paulo, 

quando começou a vigorar aumento de 17,03% –percentual para residências.  

No caso da distribuidora, o reajuste foi concedido na revisão tarifária, que ocorre a cada 

quatro anos e substitui o aumento ordinário anual.  

Desde o início do ano, a conta para o consumidor residencial da Eletropaulo já subiu, em 

média, 74,71%.  
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OUTRO LADO  

Oficialmente, a Aneel diz que haverá um equilíbrio nas contas e que o deficit das 

bandeiras tarifárias será eliminado até o fim do ano.  

"Com a elevação do patamar da bandeira vermelha e com a redução do mercado por 

causa da diminuição do calor, do efeito preço e da campanha de uso racional da energia, 

os custos a serem cobertos pelas bandeiras passaram a ser inferiores à receita gerada por 

elas a partir de abril", defende a agência.  

Já para as pendências do ano passado, a reguladora confirma que haverá reflexo nas 

contas ainda neste ano.  

"Custos de 2014 não cobertos pelos empréstimos bancários serão repassados nos 

processos tarifários deste ano, pois os repasses das bandeiras não os cobrem."  

Recuperação de 'crédito podre' ganha fôlego no país 

06/07/2015 – UOL/Folha de São Paulo 

Foi vasculhando as redes sociais que os executivos da Jive, firma paulista especializada 

em recuperação de crédito, conseguiram encontrar o que há anos um devedor negava 

existir: dinheiro.  

O empresário devia mais de R$ 40 milhões e jurava não ter de onde tirar. Seus filhos, no 

entanto, publicavam no Instagram do eixo Rio-SP.  

Atrás da pista, a Jive identificou que a lancha estava em nome de uma empresa no 

Uruguai, cujo representante era advogado do devedor. Em Angra, o marinheiro da lancha 

disse que o caloteiro em questão era seu patrão.  
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 Empresas como a Jive, que se dedicam a caçar devedores, devem ter mais trabalho 

daqui para frente. O mercado de venda de "créditos podres" avança no país.  

Itaú, Bradesco e Caixa iniciaram o ano com planos de passar à frente carteiras que 

somam bilhões em créditos não pagos por seus fotos de passeios de lancha em Angra dos 

Reis, balneário famoso por reunir endinheirados  

Segundo apurou a Folha, o Bradesco está finalizando o processo de venda de cerca de R$ 

400 milhões em financiamentos feitos a empresas.  

A ideia da Caixa é fazer ao longo do ano ofertas de créditos de pessoas físicas e empresas 

no total de R$ 9 bilhões.  

Já o Itaú estuda repassar, neste semestre, créditos de empresas que somam R$ 3,5 

bilhões – a operação deve ser coordenada pelo Itaú BBA.  
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Bradesco e Itaú não quiseram comentar. A Caixa afirmou, por meio de nota, que manterá 

neste ano a estratégia de cessão de créditos, mas "valores e condições" ainda não foram 

fechados.  

INCENTIVOS  

Ao contrário dos Estados Unidos, onde a venda de "créditos podres" é um negócio ativo, 

no Brasil, trata-se de um setor que engatinha diante da baixa oferta pelos grandes bancos 

nacionais.  

Capitalizados, eles vinham preferindo manter os créditos após as tentativas de cobrança. 

O aumento da inadimplência, porém, incentiva as instituições a repassarem o estoque de 

devedores.  
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"Para os bancos faz mais sentido focar no negócio principal, que é dar crédito, e cuidar de 

clientes que têm atraso curto", diz Alexandre Nobre, sócio da RCB, que desde 2008 atua 

neste mercado.  

Com a operação, a remuneração é imediata para o banco, mas sempre menor do que o 

valor tomado. A Jive, por exemplo, usou R$ 112 milhões desde 2010 para cobrar R$ 4,5 

bilhões em créditos cedidos por diferentes instituições (menos de 3% do valor 

emprestado).  

O surgimento de empresas e fundos especializados como Jive, RCB e Recovery, do BTG 

Pactual, dá segurança aos bancos e impulsiona as operações. "É um mercado que está 

mais testado", diz Márcia Yagui, diretora da KPMG no Brasil.  

A consultoria estima que sejam transacionados cerca de R$ 20 bilhões em créditos em 

2015 –não há dados oficiais sobre a venda dessas carteiras no país.  

 



China retira embargo a mega navios de minério da Vale 

06/07/2015 – Conexão Marítima/Reuters 

A China disse na última sexta-feira que irá permitir que navios gigantes, com capacidade 
para 400 mil toneladas, atraquem nos portos do país, oficialmente encerrando mais de 

três anos de embargo que havia afetado principalmente o transporte de minério da 
brasileira Vale. 

Quatro portos, Qingdao, Dalian, Tangshan Caofeidian e Ningbo, serão autorizados a 

receber os cargueiros depois que eles atendam alguns requisitos técnicos, disse o órgão 
chinês de planejamento, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, segundo 
um comunicado conjunto com o Ministério dos Transportes.  

Os navios gigantes da Vale, conhecidos como Valemax, que foram projetados para cortar 

custos de frete marítimo entre Brasil e China, foram barrados pelo governo de Pequim no 
início de 2012 sob a alegação de preocupações com segurança.  

Sinais de relaxamento das restrições começaram a aparecer em setembro, depois que a 

Vale assinou um acordo para vender e depois locar navios com a China Ocean Shipping 
(Cosco), maior conglomerado de transporte marítimo do país. 

Em fevereiro a China divulgou regras reconhecendo navios com 400 mil toneladas de 

capacidade. Um Valemax que já foi de propriedade da Vale ancorou esta semana no porto 
de Dongjiakou, em Qingdao, segundo dados da Reuters de rastreamento de navios. O 
navio Yuan Zhuo Hai, que agora pertence a uma joint venture na qual a Cosco participa, 

foi comprado em maio.  

A capacidade dos Valemax de levar carregamentos direto para a China cortam os custos 
em 4 a 6 dólares por tonelada, o que é crucial para a mineradora no atual momento de 

margens apertadas devido à baixa nos preços do minério. 
 

Japão contesta política de conteúdo local na OMC 

06/07/2015 – Conexão Marítima/Valor 

O Japão decidiu acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o Brasil, 
contestando a política de conteúdo local e o que considera subsídios ilegais, que também 

são objeto de litígio da União Europeia (UE) contra Brasília. Os japoneses haviam entrado 
como terceira parte na disputa aberta pela UE, mas agora decidiram acionar o mecanismo 
de disputa da OMC. Isso significa que os juízes poderão, eventualmente, examinar a 

denúncia japonesa de forma separada. 

Na prática, as acusações dos japoneses são idênticas às feitas pelos europeus, como 
também por outros países que entraram na disputa como terceira parte. O Japão pede a 

primeira fase de consultas com o Brasil para, em seguida, obter um segundo painel 
(comitê de especialistas) da OMC, ampliando a pressão contra Brasília.  

O que está em jogo na OMC é o maior litígio comercial que o Brasil enfrenta. Os 

japoneses contestam o centro da política industrial brasileira, incluindo exigências de 
conteúdo local, normalmente proibidas pelas regras da OMC. 
 

 
 



Venda de veículos fecha semestre em queda de 17,62% 

06/07/2015 – Usinagem Brasil 
 

 

 
 

As vendas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, 
implementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros) caíram 17,62% no primeiro 
semestre de 2015, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com 

dados divulgados na semana passada pela Fenabrave - Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores. No mês de junho a retração foi de 1,25% em 

relação a maio e de 14,45% na comparação com junho de 2014. 
 
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr., o mercado ainda sofre os reflexos 

da economia em crise no Brasil. Com a expectativa ainda maior de queda no PIB, alta no 
desemprego, queda real do salário e, especialmente, no investimento da iniciativa privada 

e do governo, o consumidor não tem segurança para ir às compras. “A falta de confiança 
reflete diretamente no mercado. Para o segundo semestre, esperamos que a média diária 
de vendas aumente um pouco, porém, o resultado de 2015 será cerca de 20% menor que 

o registrado em 2014”, explicou o presidente. 
 

Os emplacamentos em queda levaram a Fenabrave a revisar as projeções do setor 2015. 
A entidade estima que todos os segmentos somados encerrem o ano com queda de 
19,9%. Segundo a entidade, por segmentos, as projeções para 2015 são as seguintes:  

 
- automóveis e comerciais leves: - 23%; 

- caminhões: - 45%; 
- implementos rodoviários: - 46% 

- motocicletas: - 9%. 
 

Digitalização pode impulsionar competitividade brasileira 

06/07/2015 – Usinagem Brasil 

 
CEOs, CIOs e especialistas em Tecnologia das principais empresas brasileiras acreditam 

que a digitalização aplicada à Indústria, Energia e Infraestrutura pode aumentar a 
competitividade do Brasil e impulsionar seu desenvolvimento econômico. Este é um dos 

destaques do estudo Digitalização, Tendências e Soluções para um Brasil mais 



Competitivo, desenvolvido pela Siemens, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), 
que marca os 110 anos da fundação da Siemens no Brasil.  
 

O estudo foi baseado na análise dos dados coletados de indústrias e empresas de 
infraestrutura brasileiras e comparados pela FDC aos resultados dos Relatórios Globais de 

Competitividade. A pesquisa inicial coletou respostas de 250 participantes, que 
representam segmentos estratégicos do mercado brasileiro, a exemplo de setores 
automotivo, de mineração e siderurgia, química, serviços públicos, de transmissão de 

energia, eletro e eletroeletrônicos, e alimentos e bebidas.  
 

De acordo com Carlos Arruda, reitor adjunto da Fundação Dom Cabral e coordenador, no 
Brasil, do Relatório Global de Competitividade, do Fórum Econômico Mundial, após os 
ciclos das commodities e do consumo doméstico, há uma percepção de que o Brasil está 

em um período de transição, e que isso pode ser utilizado como uma oportunidade para 
preparar o país para um novo ciclo de desenvolvimento baseado em tecnologia. "A 

questão crucial é: o que virá agora?"  
 
No geral, a digitalização é percebida como um fator importante para aumentar o 

desenvolvimento econômico, com 85% dos entrevistados acreditando que ela aumentará 
nossa competitividade, especialmente em termos de produtividade industrial e 

gerenciamento de energia. Os benefícios estão relacionados principalmente à utilização 
eficiente dos recursos, tomada de decisão e eficiência energética (90-95%).  

 
O estudo mostra ainda que a estratégia digital, a gestão de dados e o desenvolvimento de 
processos virtuais já estão moldando a agenda dos executivos brasileiros, especialmente 

nos setores automotivo, de energia e químico, com 72% dos entrevistados que contam 
com estratégias digitais afirmando que o processo de implementação está bem avançado, 

especialmente nas indústrias que fazem uso intensivo de tecnologia, como o automotivo e 
químico, além de concessionárias de energia.  
 

Arruda observa também que o profissional de TI, anteriormente associado à manutenção 
da infraestrutura das empresas, hoje está assumindo um papel mais ativo no 

desenvolvimento de projetos e na prestação de apoio às áreas de produção, em processos 
em alinhamento com os departamentos de estratégia e com as estratégias gerais das 
empresas. De acordo com a pesquisa, a área de TI é responsável por 73% das decisões 

de estratégia digital. A pesquisa mostra ainda que as estratégias apresentadas estão 
relacionadas a: Controle (23% para a indústria e 40% para infraestrutura); Automação 

(17%); Processos/ Digitalização da Informação (14%) e Gerenciamento de Dados (14%).  
 
O professor Carlos Arruda adverte que, embora haja crescente entusiasmo pela 

digitalização, o foco atual não são os temas-chave relacionados ao que mais importa, com 
71% dos entrevistados dizendo que, apesar de terem uma estratégia destinada a 

aumentar sua eficiência, ainda não têm indicações claras de como implementá-la. "Não há 
uma visão clara sobre os resultados e nem de como utilizá-la de forma produtiva nas 
empresas. Acreditamos que este tema deva ser abordado de forma mais estratégica e que 

os seus benefícios são ainda maiores do que os esperados", afirma Arruda.  
 

Como muitos países ao redor do mundo estão focados no fortalecimento de suas 
indústrias, no aumento de sua produtividade e na eficiência, e melhorando suas 
infraestruturas com base na digitalização, "há uma percepção crescente que Brasil não 

deve perder a oportunidade de diminuir essa brecha", observa o economista. "Os países 
mais competitivos do mundo estão abraçando o novo paradigma da digitalização. Este é o 

momento propício."  
 



O estudo também mostra que entre os desafios para implementar uma estratégia digital, 
55% identificaram o medo de roubo de dados ou espionagem industrial, enquanto que 
52%, a falta de condições diferenciadas para investimentos. Com relação às barreiras 

internas, 57% apontaram a cultura da empresa, 53% os custos operacionais e 52% a 
dificuldade em quantificar os benefícios. Para 54% das grandes empresas, um grande 

desafio é a integração de novas tecnologias e software. Já 53% das pequenas empresas 
indicam a dificuldade de analisar grandes quantidades de dados.  
 

Joe Kaeser, presidente e CEO da Siemens AG, destaca que a digitalização está criando um 
novo cenário econômico e oportunidades em todo o mundo. "Fazemos negócios em mais 

de 200 países e clientes do mundo todo nos relatam como a digitalização está mudando 
paradigmas, como ela está remodelando seus negócios e o ambiente competitivo." Ele 
acredita que como a sétima economia mais rica do mundo e a mais forte na América 

Latina, "o Brasil está se tornando digital" e está pronto para dar o próximo passo para se 
tornar uma organização global mais competitiva. 

 
Paulo Stark, CEO e presidente da Siemens Brasil, acredita que a digitalização pode ajudar 
a lidar com gargalos de infraestrutura e que a produtividade industrial tem o potencial de 

aumentar nossa competitividade. "A digitalização tem potencial para duplicar ou triplicar a 
produtividade brasileira, e nós temos uma oportunidade histórica para dar um grande 

salto em nosso desenvolvimento econômico", diz Paulo Stark. "Vemos em países como os 
Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha e a China, uma integração de forças entre setores 

público e privado voltada ao aumento da competitividade. É essencial que o Brasil 
desenvolva a mesma discussão a fim de construir uma agenda nacional sobre isso", 
afirma Stark.  

 

A crise não dormiu e o dia começa com novas surpresas 

06/07/2015 – O Globo 

 
Enviado por Míriam Leitão - 06.07.2015 - 08h06m 

Enquanto do lado de cá do planeta, fechamos os olhos, o ministro Yanis Varoufakis pediu 

demissão pelo seu blog. Seu estilo de ministro-sensação deixará saudades, mas ele faz 

isso, segundo explicou, porque quer deixar aberta a porta para a negociação. Os 

negociadores europeus não querem vê-lo e Varoufakis sai como o bode da sala, para abrir 

espaço para uma conversa entre as partes. 

Os mercados europeus abriram em queda nesta segunda-feira, após a vitória do "não" no 

referendo grego. Em Londres, o índice FTSE 100 recuava 0,38%, às 11h50 (horário local). 

O principal índice da bolsa de Frankfurt caía 1,31%, na mesma hora. 

Nas operações de câmbio, o euro perde valor frente a outras moedas. Em relação ao 

dólar, o recuo estava em 0,72%, com o euro valendo US$ 1,10. Contra o japonês yen, a 

queda era de 0,69%. Contra a libra esterlina, a variação era de -0,67%. 

O mais importante acontecerá em Paris na reunião entre a alemã Angela Merkel e o 

francês François Hollande para traçar a estratégia da reunião de amanhã. Em Atenas, o 

novo ministro que ser o chefe do grupo negociador grego, Euclid Tsakaloto, segundo o 

jornal grego "Ekathimerini". A Grécia tenta assim tirar o mais intragável da sala de 

negociação, mas ainda terá que dizer que mandato recebeu das urnas. O ‘não” foi a uma 

proposta que expirou na terça-feira passada.  



Bovespa segue Europa e cai mais de 1% após ‘não’ dos gregos; dólar opera 
estável, a R$ 3,13 

06/07/2015 – O Globo 

 
Em escala global, moeda americana sobe; petróleo cai abaixo de US$ 60  

 
Operadores da Bolsa de Frankfurt trabalham enquanto monitores de TV exibem 

comemorações em Atenas pela vitória do 'não' - Daniel Roland / AFP 

RIO - A maioria das Bolsas europeias opera em queda forte nesta segunda-feira, após os 

gregos dizerem “não”, no domingo, em referendo sobre a proposta dos credores para o 

resgate financeiro ao país. O índice de referência Euro Stoxx recua 1,96%, enquanto a 

Bolsa de Londres cai 0,57%. Em Paris, a queda é de 1,73% e em Frankfurt, de 1,38%. Na 

Espanha, o pregão de Madri registra desvalorização de 2,14%. Na Bolsa de Milão, a queda 

é de 2,93%; em Lisboa, o índice PSI 20 despenca 3,41%. No Brasil, a Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa) tem recuo de 1,23% em seu índice de referência Ibovespa, aos 

51.871 pontos.  

O mau humor nos mercados, porém, está distante de algumas previsões alarmistas que 

circulavam antes do referendo, e analistas interpretam que é pequeno o risco de contágio 

em outros mercados. 

— A Grécia não é um ‘driver’ no mercado acionário como era em 2012. Hoje, não há mais 

risco sistêmico. A recuperação no resto da Europa está intacta e a taxa de inflação 

também segue se recuperando. Não é necessário comprar proteção porque os mercados 

são resilientes — afirmou Tristan Abet, estrategista na Louis Capital Markets em Paris. 

No câmbio local, o dólar comercial abriu em leve alta contra o real mas agora está 

praticamente estável, com queda de 0,09%, cotado a R$ 3,136 para compra e a R$ 3,138 

para venda. Lá fora, porém, o dólar sobe 0,41% segundo o índice Dollar Spot, que mede 

sua força contra dez divisas. O dólar sobe contra 14 das 16 principais divisas do mundo. 

A situação da Grécia também tem impacto no preço do petróleo. O barril do tipo Brent 

caiu abaixo dos US$ 60 pela primeira vez desde abril. Agora, o contrato para liquidação 
em agosto registra desvalorização de 2,22%, cotado a US$ 58,97.  

MINISTRO DAS FINANÇAS GREGO RENUNCIA 

No domingo, a maioria dos gregos (61,3%) disse “não” à adoção de mais medidas de 

austeridade no país propostas pelos credores do país, a chamada troika — Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia 



(CE) — em troca de um novo pacote de socorro financeiro. Os líderes europeus vão se 

reunir na terça-feira para discutir a situação do país pós-referendo.  

Nesta segunda, o ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, anunciou sua 

renúncia ao cargo, mesmo tendo saído vitorioso do referendo — seu governo pedira à 

população para votar “não” e o próprio Varoufakis dissera que renunciaria se o “sim” 

ganhasse. Em comunicado, ele disse que estava ciente de que ele não foi bem recebido 

por alguns membros da zona do euro nas reuniões dos ministros das Finanças e que o 

primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, considerava que sua ausência “poderia ajudar 

a chegar a um acordo”. 

Vendas de carros da Mercedes-Benz crescem 19,3% em junho 

06/07/2015 – Exame 
 

 
Carros da Mercedes-Benz em uma concessionárias da montadora em São Paulo  

Frankfurt - As vendas de carros de passeio da Mercedes-Benz subiram 19,3 por cento 

em junho, com a forte demanda pelo novo Classe C e um aumento de dois dígitos nas 

vendas na China e Europa ajudando a Daimler a registrar o melhor número de vendas da 

história para o primeiro semestre. 

A Mercedes-Benz vendeu 169.616 carros de passeio para consumidores em junho graças 

a um aumento de 14 por cento nas venda na Europa, um crescimento de 38,5 por cento 

nas vendas na China e 5,8 por cento nos Estados Unidos.  

As vendas no primeiro semestre cresceram 14,7 por cento para 898.425 carros. 
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Rolls-Royce corta projeção de lucro pela 3ª vez em 9 meses 

06/07/2015 – Exame 
 

 
Rolls-Royce: as ações da companhia de 131 anos caíam 8,17 por cento, às 8h55 (horário 

de Brasília)  

Londres - A companhia britânica de engenharia Rolls-Royce cortou as expectativas de 

lucro pela terceira vez em nove meses nesta segunda-feira, aumentando o desafio para 

seu novo presidente-executivo.  

As ações da companhia de 131 anos caíam 8,17 por cento, às 8h55 (horário de Brasília), 

depois que a empresa ter também abandonado o plano de comprar 1 bilhão de libras (1,6 

bilhão de dólares) em ações na metade do programa.  

A Rolls-Royce vem enfrentando dificuldade há algum tempo com a queda na demanda de 

clientes de energia por seus equipamentos marítimos após a forte queda nos preços do 

petróleo. 

No entanto, a empresa disse nesta segunda-feira que sua unidade de turbinas de 

aeronaves também está sofrendo durante a passagem do motor Trent 700 para o mais 

novo Trent 7000, com menos unidades dos motores antigos sendo vendidas do que 

projetado. 

Isso aumenta a pressão sobre o novo presidente-executivo, Warren East, que assumiu o 

cargo há apenas quatro dias.  

O negócio aeroespacial respondeu por quase metade das receitas de 2014 e vinha 

aproveitando um salto na demanda por turbinas com eficiência de combustível para 

aviões de passageiros, embora ficasse atrás da rival General Electric em margem de lucro. 
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"O pior já passou" para a economia chinesa, diz governo 

06/07/2015 – Exame 
 

 
Segundo dados oficiais, em maio a produção industrial cresceu 6,1% anualizado, 0,2% a 
mais que no mês anterior  

Pequim - Múltiplos indicadores nos últimos meses evidenciam que para a economia 

chinesa "o pior já passou", graças ao efeito das medidas de estímulo e as reformas, 

afirmou nesta segunda-feira o Escritório Nacional de Estatísticas da China. 

No site do organismo, o porta-voz, Sheng Laiyun, afirmou que a melhora na produção 

industrial, o investimento em ativos fixos e uma expansão do consumo evidenciam uma 

"subida econômica". 

Segundo dados oficiais, em maio a produção industrial cresceu 6,1% anualizado, 0,2% a 

mais que no mês anterior, enquanto o investimento em ativos fixos subiu 9,9% 

anualizado, acima dos 9,6% de abril. 

Além disso, as vendas de produtos de consumo aumentaram 10,1% em comparação com 

maio do ano passado, 0,1% a mais que abril. 

Esta nota positiva das autoridades foi divulgada a menos de dez dias da divulgação do 

Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, em 15 de julho. 

O porta-voz do organismo se mostrou otimista de que a economia chinesa continuará a 

progredir no segundo semestre, e assinalou como um dos motivos a melhora no mercado 

imobiliário e das facilidades de acesso do investimento privado em setores antes restritos. 

No entanto, advertiu que algumas melhoras "são frágeis" e que o país deverá estar 

"alerta" diante das pressões para baixo na economia chinesa e realizar esforços para 

conseguir chegar aos 7%, a meta de crescimento para este ano. 

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 7% no primeiro trimestre deste ano em 

comparação com o mesmo período de 2014, o aumento trimestral mais baixo em seis 

anos. 
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