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 EDITORIAL: A PRÓXIMA REFORMA 
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CÂMBIO 

EM 18/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,252 3,253 

Euro 3,601 3,603 
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O estrago na indústria 

18/07/2016 – O Estado de S. Paulo 

 
O Brasil está longe de poder proporcionar ambiente adequado para a produção, pois 

os fundamentos econômicos continuam desequilibrados. De todo modo, o ajuste está 
em curso. 

A indústria paulista fechou 235,5 mil vagas de trabalho em 2015 e, pelas projeções 
da Fiesp, terá fechado outras 165 mil ao longo de todo o ano de 2016. 
 

Esta é uma das fotos da “continuidade de uma tragédia”, para ficar com a expressão 
do diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo 

Francini. E não é resultado da crise externa, como tantas vezes tentou colar na opinião 
pública o governo Dilma. É resultado da política econômica errada adotada de 2011 a 
2014. 

 
Ainda prevalece em certos segmentos do Brasil que se autodenominam 

“desenvolvimentistas” o ponto de vista de que não importa muito o tipo de política 
econômica adotado quando se trata de produzir o avanço da indústria.  
 

Basta, segundo eles, dar um jeito de empurrar o consumo e adotar uma política 
industrial voluntariosa para que as máquinas girem e, com o giro do faturamento, 

sobrevenham os investimentos.  
 
Em princípio, nada há de errado em adotar uma política industrial. Há situações que 

exigem firme tomada de decisões, como aconteceu no período de substituição de 
importações durante o governo Vargas e na execução do Plano de Metas da 

administração Kubitschek. E essa tomada de decisões exige criação de meios para 
desenvolver a indústria que se pretende. 
 

 

 
 

 
Porém, para que dê resultados, não basta uma política industrial firme. É preciso que 
os fundamentos da economia estejam em ordem. 

 
A política industrial do governo Dilma baseou-se não só em criação artificial do 

consumo acionada por despesas públicas, mas, também, em desonerações de 
contribuições, redução de impostos, créditos subsidiados e reservas de mercado.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-estrago-na-industria,10000063162


Além disso, o governo decidiu impulsionar certo número de empresas, os tais futuros 
campeões nacionais, com benefícios que produziram mais distorções do que 
resultados. Uma delas foi ter minado a produção, na medida em que criou competição 

desleal entre as empresas. 
 

O ambiente geral foi de forte desequilíbrio dos fundamentos da economia, que se 
caracterizaram por enorme déficit das contas públicas, expansão da dívida, inflação 

alta e rombo das contas externas. Foi como pretender semear trigo em pedreira. 
 
 

O Brasil está longe de poder proporcionar ambiente adequado para a produção, pois 
os fundamentos continuam desequilibrados. De todo modo, o ajuste está em curso. 

 
Mas não será necessário esperar que ele se complete. O principal fator à disposição 
da indústria tem um lado negativo: a enorme capacidade ociosa, hoje próxima dos 

35%. Mais de um terço das máquinas e instalações industriais está parado.  
 

Bastará que volte a demanda e a confiança para que a produção possa ser reacelerada 
sem necessidade de mais investimento.  
 

Se isso acontecer, também o emprego voltará a crescer e novo círculo virtuoso poderá 
ser ativado: mais emprego e mais renda aumentarão o consumo e este estimulará o 

aumento da produção e os investimentos. 
 
CONFIRA:  

 
 
Aos poucos, o nível de confiança da indústria vai sendo retomado, como mostra o 

gráfico baseado em levantamentos da Confederação Nacional da Indústria.  
  
Incertezas 

Este é um indicador importante na medida em que mostra a disposição do empresário 
não só em aumentar a produção, mas, também, em voltar a contratar pessoal.  

 
Mas, para a retomada firme da confiança, é preciso que antes sejam removidas as 
grandes incertezas que ainda pairam sobre a política nacional e sobre o 

comportamento da economia. 
 

 
 



Para empresas e sindicatos, PPE cumpriu expectativas 

18/07/2016 – Jornal do Comércio 
 

 
 
Anunciado em julho do ano passado como uma alternativa para conter a escalada do 
desemprego em meio à crise econômica, o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) 

conseguiu cumprir os seus objetivos.  
 

A avaliação é de boa parte das empresas e sindicatos que aderiram ao programa até 
aqui. Ao todo, até o fim de junho, foram 57.996 os trabalhadores beneficiados no 
Brasil, de 123 unidades fabris. 

 
No Rio Grande do Sul, segundo o Ministério do Trabalho, os números são menos 

vistosos: foram oito os acordos assinados por sete empresas, das quais quatro 
continuam no PPE, somando cerca de 4.500 trabalhadores. A unidade de Gravataí da 
Dana também anunciou adesão ao programa, mas não consta na relação oficial. 

 
Primeira empresa gaúcha a aderir ao programa, ainda em outubro de 2015, a KLL, 

com unidade em Alvorada, classifica a iniciativa como "boa".  
 
"O PPE foi importante porque conseguiu evitar demissões, o que é fundamental", 

argumenta Julio Costa, diretor industrial da empresa que fabrica suspensões para 
veículos comerciais. Costa cita, além da questão social, a importância de manter a 

mão de obra qualificada, o que reduz a necessidade de gastos com treinamento. 
 
Pelas regras do programa, podem aderir empresas que comprovem situação de 

dificuldade econômica. Os acordos podem chegar a até 30% de redução na jornada 
de trabalho, e as empresas deixam de pagar percentual idêntico nos salários.  

 
A KLL, que inicialmente incluiu todo o quadro, agora possui apenas os setores 
administrativos no PPE. Por conta de uma estabilização na demanda, os empregados 

diretos da produção já retornaram à normalidade, e a ideia da empresa, segundo 
Costa, é de que o acordo, que vence em agosto, não seja mais renovado. Também é 

possível retornar à carga horária normal antes do previsto. 
 

Foi o que aconteceu com a Bruning, indústria de peças para veículos de Panambi. A 
companhia, que fez o maior acordo do Estado, com mais de 1,5 mil funcionários, 
protocolou a adesão em janeiro por seis meses, mas suspendeu o PPE em abril.  

 
"Para nós, foi essencial para o primeiro quadrimestre, mas, a partir de maio, a 

demanda estabilizou e optamos por encerrar", comenta o gerente de gestão e 
Recusros Humanos, Daniel Pottker. A Bruning estima que 300 empregos foram salvos. 
 

O presidente da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado, Jairo Carneiro, 
argumenta que o programa é uma saída é melhor do que o layoff. "É bom para 

momentos em que o trabalhador tem que optar pelo pouco ou nada." Um dos principais 
exemplos é o da John Deere, em Horizontina, que aderiu ao PPE em dezembro passado 
e não renovou mais o seu acordo.  
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Segundo o sindicato dos metalúrgicos do município, a empresa já estaria até 
contratando novos trabalhadores. "É melhor passar cinco meses mais apertado do que 
perder emprego", acrescenta o vice-presidente da entidade, Jorge Ramos.  

 
Em nota, a empresa afirma que a participação no programa, que teria sido buscada 

em razão de redução de demanda e volatilidade do mercado agrícola brasileiro, "foi 
positiva e cumpriu os objetivos, principalmente para a manutenção de empregos". A 

projeção é de que 300 vagas deixaram de ser extintas. 
 

 
Flexibilização e continuidade do programa são demandas 

 

Entre os segmentos ligados ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), a indústria 
automobilística é uma das principais advogadas da transformação do mecanismo em 
algo permanente. 

 
 "É um instrumento bom que, com um pouco mais de flexibilidade, será muito mais 

adequado para vários setores, inclusive o nosso", defende o presidente da Anfavea, 
Antonio Megale. A entidade afirma já ter feito o pedido ao governo interino, e levanta 
a possibilidade de que aconteça, pelo menos, uma extensão por pelo menos mais três 

ou quatro anos. 
 

Uma das demandas do setor é que as regras passem a permitir, por exemplo, horas 
extras aos trabalhadores em redução de jornada, algo que hoje é proibido. Megale 

cita, como exemplo, o caso de quebras esporádicas de produção, situações em que as 
linhas produzem carros incompletos. "Nesses casos, você precisa recuperar essa 
produção o mais rápido possível, inclusive com hora extra, e hoje não é possível", 

comenta. 
 

O diretor industrial da KLL, Julio Costa, acrescenta que há casos de pedidos específicos 
em que possa ser necessário metade do pessoal, algo que também não é permitido. 
"O programa te engessa. Você tem que continuar em crise, porque, se melhorar, o 

programa complica", afirma Costa.  
 

A reposição da perda salarial pelo FAT também estaria sendo problemática, já que a 
parcela é paga pelas empresas e, só depois, compensada pelo governo. O problema é 
que, segundo as empresas, esses repasses atrasam até 60 dias, comprometendo o 

fluxo de caixa das companhias. 
 

Em nota, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Ronaldo Nogueira, defende que 
a avaliação da pasta sobre o programa também é positiva. "O PPE tem se mostrado 
uma ferramenta eficaz para preservação de postos de trabalho e de salários no atual 

cenário", argumenta.  
 



Além dos empregos preservados, "o programa manteve a arrecadação do FGTS e de 
outros encargos sociais utilizando os recursos do FAT, os mesmos que são usados para 
o pagamento de seguro-desemprego". 

 

Centrais vão propor fundo para a contribuição de novos trabalhadores 

18/07/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Governo e centrais sindicais começarão uma nova rodada de negociação da reforma 

da Previdência em meados de agosto. Contrárias a quase todas as ideias do Planalto, 
as centrais vão propor a criação de um regime previdenciário para quem ingressar no 
mercado de trabalho a partir de agora. 

 
A proposta é que as contribuições dos novos trabalhadores sejam repartidas: a parte 

das empresas iria para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a parcela 
descontada dos trabalhadores seria depositada em um fundo criado para isso. 
 

"Essas pessoas vão viver até cem anos. Não podem ser enquadradas [pela reforma]", 
disse o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente licenciado da Força Sindical. 

 
No fim de junho, na última reunião com a equipe do presidente interino, Michel Temer, 
UGT e Força se posicionaram contrariamente às ideias iniciais da reforma.  

 
O governo quer definir uma idade mínima para a aposentadoria —65 anos para 

homens e 63 ou 64 anos para mulheres.  
 
A mudança valeria para todos os trabalhadores da ativa, e não somente para os que 

ingressarem depois da mudança. 
 

Também pretende frear o aumento dos gastos previdenciários, desvinculando os 
benefícios dos reajustes do salário mínimo. Em vez disso, as centrais querem 
aumentar a receita da Previdência para cobrir o rombo.  

 
Sugerem, por exemplo, o lançamento de um programa de parcelamento de dívidas 

previdenciárias, hoje em torno de R$ 240 bilhões.  
 

O fim das desonerações de contribuições previdenciárias renderia cerca de R$ 45 
bilhões, segundo seus cálculos.  
 

Também ajudariam a venda de cerca de 3.000 imóveis ociosos em posse do ministério 
e a destinação de pelo menos metade da renda de bingos e jogos de azar para o caixa 

da Previdência. 
 
Segundo as centrais, mesmo que suas propostas sejam aceitas, ainda haveria um 

rombo de cerca de R$ 50 bilhões. Para cobri-lo, seria preciso aumentar a contribuição 
dos agricultores. 

 
O governo chegou a sinalizar que a proposta final ficaria pronta em agosto, mas Temer 
preferiu esperar até a conclusão do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Se 

não houver acordo, as centrais ameaçam barrar a reforma no Congresso. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792681-centrais-vao-propor-fundo-para-a-contribuicao-de-novos-trabalhadores.shtml


Cinco dúvidas que você precisa tirar sobre a reforma da Previdência 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 
Diante da crise nas contas públicas, o governo começou a desenhar possíveis modelos 

de reforma da Previdência. As mudanças devem afetar, inclusive, trabalhadores na 
ativa, embora regras de transição estejam previstas. Enquanto o projeto não sai do 

papel, acompanhe no guia abaixo como o seu bolso pode ser afetado pelas medidas. 
 
O que está em discussão?  

As regras de aposentadoria no Brasil são distintas para trabalhadores do setor privado 
e funcionários públicos. No caso dos primeiros, vale o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), operado pelo INSS. Já os servidores públicos estão submetidos aos 
Regimes Próprios (RPPS), como os fundos de pensão estaduais. 
 

O governo pretende reduzir as diferenças entre os regimes e adotar medidas para 
obrigar os trabalhadores a adiar a aposentadoria: fixar idade mínima no setor privado 

e ampliar a idade mínima exigida no funcionalismo. 
 
Como funcionam os dois regimes?  

RGPS  
Regras para se aposentar: 

 
  por tempo de contribuição: 35 anos (homens) e 30 anos (mulheres) 
  por idade: 65 anos (homens) e 60 (mulheres), com pelo menos 15 anos de 

contribuição. 
 os trabalhadores rurais podem se aposentar mais cedo: com 60 anos (homens) 

e 55 anos (mulheres), diante de comprovação do exercício de atividade no 
campo. 

 Valor da aposentadoria: 

 Para receber aposentadoria integral é preciso atingir 85/95 pontos, somando 
idade e tempo de contribuição para mulheres e homens – chamado Fator 

Previdenciário.  
 
RPPS  

Regra geral: 
Para se aposentar, os servidores precisam cumprir idade mínima (60 anos, homens e 

55 anos, mulheres) e somar tempo de contribuição (35 anos, homens e 30 anos 
mulheres). Nos dois casos, é preciso ter dez anos no serviço público e cinco anos no 
cargo. 

 
Quem será afetado?  

Todos os atuais trabalhadores. 
 

Os mais atingidos serão aqueles que acabaram de ingressar no mercado, que terão 
que cumprir regras mais rígidas (permanentes). 
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Quem já está no mercado há mais tempo (dez a 20 anos) seguirá regras de transição. 
Ficarão de fora quem já está aposentado ou vier a cumprir os requisitos para 
aposentadoria até a aprovação da reforma.  

 
Como serão as regras de transição?  

Para quem ingressou no mercado até dezembro de 1998: idade mínima de 53 anos 
(homens) e 48 anos (mulheres), mais pedágio de 35% (homens) e 30% (mulheres), 

com cinco anos no cargo.  
 
Para quem ingressou até dezembro de 2003: idade mínima de 60 anos (homens) e 55 

anos (mulheres); 35 anos de contribuição (homens) e 30 anos (mulheres); tempo no 
serviço público de 20 anos, tempo de carreira de dez anos e tempo no cargo de cinco 

anos.  
 
E como ficam as aposentadorias especiais? 

Professores e policiais militares podem se aposentar na frente dos trabalhadores. A 
reforma também prevê mudanças nesse grupo: 

 
Professores: idade mínima de 55 anos (homens) e 50 anos (mulheres) e tempo de 
contribuição de 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres) 

 
Policiais militares e bombeiros: não existe idade mínima. A aposentadoria pode ser 

requerida com 30 anos de contribuição (homens) e 25 anos (mulheres). 
 

Bancos públicos financiaram 83% da infraestrutura 

18/07/2016 – Paraná Online 
 

No fim do primeiro mandato da presidente afastada Dilma Rousseff, de cada R$ 100 
investidos em infraestrutura, R$ 83 saíram dos bancos públicos, revela estudo inédito 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que será divulgado nesta segunda-feira, 

18. BNDES, Caixa e Tesouro Nacional garantiram juntos R$ 137,9 bilhões dos R$ 166,2 
bilhões desembolsos para transportes, energia elétrica, telecomunicações e 

saneamento em 2014. Sozinho, o banco de fomento foi responsável por quase metade 
dos empréstimos. 
 

"A situação econômica atual e o realismo desse novo governo do presidente Temer vai 
impedir que isso se repita. Mas temos um legado pesadíssimo que vamos pagar nas 

próximas décadas", afirma Cláudio Frischtak, presidente da Inter.B e um dos coautores 
do estudo. Segundo ele, essa dependência quase absoluta pelos financiamentos com 
dinheiro público gerou uma série de distorções nos projetos. 

 
"É como se o governo tivesse dado uma festa para alguns poucos, que tomaram um 

porre, e todos nós teremos que pagar a conta nos próximos anos", compara. 
 

Qualidade  
De acordo com o estudo, o Brasil deveria investir entre 4% e 5% do PIB em 
infraestrutura para se aproximar de países com níveis semelhantes de 

desenvolvimento.  
 

Atualmente, pouco mais de 2% do PIB são investidos na área. A CNI avalia que, em 
um curto espaço de tempo, não é possível ao País alcançar uma taxa de investimento 
em infraestrutura na casa de 5% do PIB - não apenas por restrições macroeconômicas, 

mas pela ausência de projetos de qualidade. 
 

"O aumento da participação privada no aporte de capitais e na gestão de 
empreendimentos é imprescindível para que o País reverta o quadro de atraso", afirma 
o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. 
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Diante da frustração de recursos que deve se manter nos próximos anos, é preciso 
uma revisão do modelo de financiamento para aumentar a participação das fontes 
privadas.  

 
No entanto, é improvável que instituições como fundos de pensão e seguradoras 

venham a ampliar de imediato sua exposição a papéis de infraestrutura. 
 

Outras barreiras também dificultam a expansão do financiamento privado no setor, 
em especial o fato de as obras levarem um longo período para serem concluídas e 
para gerarem retorno financeiro. 

 

Parceria entre empresas francesa e brasileira traz fábrica de flutuadores 
solares para o Brasil 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Uma parceria recente entre a empresa brasileira Sunlution e a francesa Ciel & Terre 

International promete encher os reservatórios das nossas hidrelétricas de painéis 
solares. Dona da tecnologia para usinas fotovoltaicas flutuantes, a fabricante francesa 

está se instalando no Brasil para atender a esse mercado por meio da criação de uma 
joint venture com a empresa brasileira.  
 

Os flutuadores – sobre os quais são acoplados os painéis solares – serão produzidos 
em Camaçari, na Bahia. Somado, o investimento na fábrica e para capital de giro soma 

R$ 35 milhões.  
 
Geração híbrida 

Tendência mundial, a geração híbrida de energia se dá por meio de duas fontes 
produtoras que utilizam a mesma infraestrutura para produzir eletricidade – neste 

caso, a hídrica e a solar.  
 
Ao aproveitar subestações e linhas de transmissão que estão ociosas, as usinas solares 

flutuantes têm reduzido o seu custo de instalação do sistema, o que tende a baratear 
a conta de energia do consumidor final, além de aumentar a segurança energética.  

 
Com a complementação solar, também é possível reduzir a dependência das 

termelétricas em períodos de estiagem, com impacto positivo sobre o custo da energia.  
 
Líder de um mercado em expansão na Europa e na Ásia, sobretudo no Reino Unido e 

no Japão, a empresa francesa desembarca no país com o objetivo de fornecer 
flutuadores para as áreas de saneamento básico, agricultura irrigada e reservatórios 

de hidrelétricas.  
 
Neste caso, as usinas solares flutuantes usam parte da infraestrutura hidráulica ociosa 

de subestações e linhas de transmissão para gerar e escoar a energia.  
 

Segundo Orestes Gonçalves, sócio-diretor da Sunlution, responsável pelo 
desenvolvimento do produto aqui, trata-se de um sistema com ganhos para ambos os 
lados. “Muitas usinas estão com capacidade ociosa e poderíamos aproveitar para 

produzir energia solar com um custo de instalação do sistema bastante reduzido.”  
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Em contrapartida, estudos mostram que os flutuadores ajudam a reduzir em até 70% 
o nível de evaporação da água. “Na agricultura, isso permite que o agricultor eleve em 
até 25% o volume de água disponível para a produção agrícola”, destaca. 

 
A água também contribui decisivamente para aumentar a produtividade das placas 

solares. O painel funciona por meio da radiação solar e não do calor, ou seja, a 
umidade ajuda a reduzir a temperatura das placas, aumentando a sua eficiência.  

 
Embora não fabrique os painéis solares, a Ciel e Terre Brasil vai vender a solução 
completa. Os flutuadores vão sair da fábrica já com os painéis instalados e a 

montagem e ancoragem das usinas será feita no local. A construção de novas fábricas 
em outras regiões do país está no radar das empresas.  

 
Resistência 
As usinas solares flutuantes são ancoradas nos lagos e reservatórios onde são 

instaladas. A tecnologia resiste a ventos de até 210 km por hora e ondas de até 1,5 
metro, requisitos exigidos por mercados no exterior que acabam agregando valor ao 

produto aqui também. 
 
Pioneiras 

Com a instalação da fábrica na Bahia, a união do potencial hídrico ao solar para a 
geração híbrida de energia promete ganhar fôlego no Brasil. Lagos de duas 

hidrelétricas brasileiras já começaram a receber os painéis flutuantes.  
 
Com 2 mil km² de extensão, o reservatório da hidrelétrica de Balbina, no município de 

Presidente Figueiredo, no Amazonas, foi o primeiro a gerar uma pequena porção de 
energia solar a partir da nova tecnologia.  

 
Até 2017, a usina solar flutuante terá 20 mil placas fotovoltaicas e vai suprir o consumo 
de 9,5 mil famílias, consolidando um investimento de R$ 55 milhões no projeto. “Foi 

o primeiro projeto dentro de um lago de uma hidrelétrica no mundo”, destaca 
Gonçalves.  

 
Outra hidrelétrica a receber as placas solares flutuantes foi a de Sobradinho, na Bahia. 
Em ambas, os painéis solares terão capacidade para gerar 5 megawatts (MW) de 

energia quando totalmente concluída a instalação. Os flutuadores podem cobrir 
integralmente a superfície de lagos artificiais, como açudes ou reservatórios de água 

potável. No caso das hidrelétricas, contudo, a cobertura é limitada à otimização da 
infraestrutura ociosa, que, em geral, não passa de 10%.  
 

“O lago da usina de Sobradinho tem 4,2 mil km². Cobri-lo com painéis flutuantes seria 
o mesmo que ter potencial para gerar metade da demanda do país”, detalha 

Gonçalves. 
 

Como as cidades produzirão energia no futuro 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

Num esforço global para combater as mudanças climáticas, as cidades têm uns dos 
maiores potenciais para fazer a diferença. Com o crescimento da migração para áreas 
urbanas – as cidades devem concentrar ao menos dois terços do toda a população 
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mundial em 2050 – especialistas têm discutido que as cidades não têm escolha a não 
ser migrar para sistemas baixo carbono se quiserem se manter sustentáveis. 
 

Energia deverá ser o foco principal nesse esforço. Desde a expansão de fontes 
renováveis até a adoção de tecnologias de ponta de eficiência energética e 

armazenamento, as cidades têm a oportunidade de reduzir drasticamente suas 
emissões de carbono. 

 
Este é o foco de um novo estudo, publicado pela revista Science, que aborda as 
maneiras que as cidades podem integrar as energias renováveis, bem como as 

tecnologias de armazenamento de energia, na paisagem urbana.  
 

Com um pouco de criatividade, pesquisadores estão desenvolvendo novas ideias e 
tecnologias concebidas especificamente para a vida na cidade. Nesse novo artigo, 
Daniel Kammen e Debora Sunter, da Univesidade da Califórnia, avaliaram algumas 

das mais promissoras ideias.  
 

Placas solares transparentes 
Embora muitas formas de energia renovável podem ser úteis para diferentes cidades 
ao redor do mundo, a solar é, provavelmente, a que tenha mais força no futuro. “Em 

praticamente todos as configurações, a solar – mesmo em lugares que não parecem 
tão ideais como cidades tropicais – é sem dúvida a principal”, disse Kammen, diretor 

do Laboratório de Energia Renovável e Apropriada da UC Berkeley. “E isso é só porque 
agora há tantas maneiras de implantar energia solar.”  
 

Tradicionalmente, os painéis solares têm sido limitados aos telhados de edifícios, onde 
há espaço disponível e eles são susceptíveis de obter o máximo de sol.  

 
Mas agora, os pesquisadores desenvolveram painéis solares transparentes que podem 
realmente ser montados nas janelas dos edifícios, a fim de capturar ainda mais luz 

solar. Este projeto pode permitir que prédios possam gerar ainda mais de sua própria 
energia a partir de energia solar no futuro. 

 
Minúsculas turbinas urbanas 
A energia eólica – que evoca imagens de turbinas altas com imensas lâminas rotativas 

– pode não parecer o recurso renovável mais prático para áreas urbanas densamente. 
Mas os cientistas estão encontrando maneiras de otimizar as turbinas eólicas para as 

cidades também. 
 
“O que estamos vendo agora é uma nova geração de pequenas e ultraleves turbinas 

eólicas, altamente eficientes que podem ser colocadas em edifícios”, disse Kammen.  
 

Turbinas eólicas urbanas têm sido experimentalmente introduzidas em várias cidades 
ao redor do mundo. Kammen e Sunter apontam para o edifício Pearl River Tower, em 

Guangzhou, China, que incorpora turbinas eólicas em um design inovador.  
 
“A fachada de vidro curvo do edifício afunila ar para as [turbinas] a uma velocidade 

de 1,5 a 2,5 vezes a velocidade do vento ambiente, permitindo que as turbinas gerem 
15 vezes mais energia do que turbinas eólicas independente poderiam gerar”, 

escrevem os autores. 
 
Nova vida para resíduos urbanos 

Pessoas em áreas urbanas produzem cerca de duas vezes mais lixo que pessoas em 
áreas rurais, segundo Kammen e Sunter – e a gestão de resíduos urbanos só vai se 

tornar um problema maior à medida que mais e mais pessoas migrarem para as 
cidades no mundo. Em 2050, espera-se que as áreas urbanas recebam um fluxo de 
cerca de 2,5 bilhões de pessoas. 

 



Mas é possível tirar proveito de resíduos urbanos de maneiras inteligentes que 
beneficiem o panorama energético de uma cidade. Aterros tendem a emitir gás, 
tipicamente metano e dióxido de carbono, que pode ser recolhido e queimado para 

produzir energia. Além disso, o próprio resíduo sólido pode ser incinerado e utilizado 
para gerar energia. 

 
Claro, isso não é inteiramente um método renovável de produção de energia e vem 

com o efeito colateral da emissão de carbono. Mas os pesquisadores notaram que 
sistemas de captura de carbono poderiam ser construídos em tais instalações de 
incineração para recolher as emissões em excesso e melhorar a sustentabilidade do 

método. 
 

Armazenamento de energia melhorado 
“As tecnologias de armazenamento estão passando por algumas revoluções 
incrivelmente rápidas”, disse Kammen. As fontes de energia renováveis devem se 

tornar mais competitivas com as melhorias de tecnologia de armazenamento, 
permitindo-lhes ser útil mesmo quando o sol não está brilhando ou o vento não é forte.  

 
Um passo crucial na expansão das energias renováveis em cidades provavelmente 
envolverá a construção de novos edifícios – ou adaptação dos antigos – permitindo 

espaço para sistemas de armazenamento de energia, disse Kammen. 
 

As baterias são a principal forma de armazenamento no futuro. Armazenamento de 
energia na rede elétrica aumentaram em 2015, um passo fundamental para a 
expansão da energia solar em todo o país. E baterias de casa estão emergindo muito 

bem, com o anúncio, no ano passado, da nova bateria da Tesla, a Powerwall. 
 

Uma paisagem integrada 
Claro, há uma abundância de outras estratégias que as cidades podem implantar no 
futuro também. Aproveitando a energia geotérmica, melhorando as tecnologias de 

transporte não poluentes, ampliando o transporte de massa e aumentando a eficiência 
energética dos edifícios são outras soluções que as cidades podem continuar a 

explorar. 
 
Dependendo de sua localização, clima, infraestruturas existentes e os recursos 

disponíveis, diferentes cidades provavelmente vão acabar usando diferentes 
abordagens para lidar com suas necessidades de energia e reduzir a emissão de 

carbono. Mas, em todos os casos, a integração de muitas inovações tecnológicas 
diferentes provavelmente será necessária para o sucesso. 
 

Aperto fiscal pode não ser suficiente para melhorar o gasto público 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
É natural que em momentos de crise econômica os orçamentos domésticos e das 

empresas privadas precisem ser revistos para se adequarem à nova realidade de 
receitas e despesas. A reação é optar por marcas mais baratas, renegociar contratos 
e cotar qualquer gasto supérfluo. 
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Essa é a realidade de 86% dos brasileiros, que ajustaram seu padrão de consumo em 
decorrência da crise, segundo uma pesquisa do SPC Brasil encomendada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Nas empresas, a situação não é 

diferente: a redução de custos tem sido inevitável. Somente no mês de maio 72.615 
postos de trabalho foram fechados no país. 

 
Para o setor público, entretanto, o contingenciamento de gastos não é sinônimo de 

que está havendo uma melhora no uso do dinheiro. Ao anunciar um corte no 
orçamento, o setor público não tem os mesmos incentivos para buscar barganhas e 
cortar supérfluos, como exemplifica a recente licitação para a compra de iPhones 

lançada, e depois cancelada, pelo governo do estado. 
 

Para além das grandes e crescentes despesas do setor público com a Previdência Social 
e o pagamento de servidores, por exemplo, há muito dinheiro público se esvaindo nos 
pequenos gastos, aqueles que a princípio não teriam grande impacto para o equilíbrio 

fiscal do país, que projeta para o fim deste ano um déficit de R$ 170,5 bilhões. 
 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 
analisou mais de 3 milhões de notas fiscais de compras federais, estaduais e 
municipais e concluiu que, em média, os órgãos públicos pagam 17% a mais que o 

mercado privado na compra de mercadorias. Considerando o escopo da análise, o 
desperdício de dinheiro público chega a R$ 4,6 bilhões.  

 
 “Ao contrário das empresas, que visam ao lucro, o governo não tem o cuidado de 
fazer uma pesquisa em busca do menor preço e isso gera desperdício do dinheiro 

público”, afirma João Eloi Olenike, presidente executivo do IBPT e um dos 
coordenadores do estudo.  

 
Os dados do IBPT não são os únicos a indicarem sobrepreço nas compras do setor 
público se comparadas com a iniciativa privada. Em um artigo, os economistas Felipe 

Salto e Nelson Marconi, da FGV, afirmam que “os preços de tudo aquilo que a 
administração pública consome, em média, são sistematicamente superiores aos 

preços do que o setor privado consome”. 
 
Uma das hipóteses do estudo é que a forma de elaboração do orçamento público pode 

levar a sobrepreços. Olhar com lupa a necessidade de cada compra e fazer o possível 
para escolher os produtos mais baratos – algo que qualquer consumidor faz em uma 

ida ao mercado – pode significar para o gestor público ficar sem parte da verba no ano 
seguinte. 
 

Os economistas apontam também que os constantes atrasos de pagamento do setor 
público fazem com que os fornecedores compensem as perdas praticando preços mais 

altos. Regras e critérios usados nas licitações também podem desestimular a 
participação de empresas, diminuindo a concorrência. 

 
Controle Social 
O controle das contas públicas pela sociedade é uma maneira de coibir desperdícios. 

Em dez anos, o Observatório Social de Maringá evitou que R$ 97 milhões do município 
e da UEM fossem mal gastos.  

 
A instituição conta com 40 voluntários e dez técnicos para analisar licitações e 
contratos do poder público. “O gestor passa a entender que está sendo observado”, 

afirma Fábia Sacco, presidente do observatório.  
 

Nas empresas, todo gasto pode ser repensado 
Na iniciativa privada, o controle dos gastos é minucioso. Para manter o equilíbrio entre 
receitas e despesas durante a recessão econômica do país, a rede de franquias 

paranaense 10 Pastéis precisou reduzir seus custos de operação.  
 



Para isso, a empresa renegociou contratos com fornecedores de tecnologia da 
informação e transportes e incorporou à estrutura da companhia serviços de 
comunicação que eram prestados por empresas terceirizadas.  

 
“Há um cenário econômico desfavorável, nossos parceiros também enfrentam a 

mesma situação, por isso a gente precisa ajustar as contas de todos os lados para 
passar por esta fase”, diz a gerente de expansão da rede, Cristina Fischer.  

 
As novas lojas da marca também estão se adequando ao momento econômico. Entre 
as ações de redução de custos estão a troca da tinta utilizada na pintura das 

lanchonetes, a venda do óleo de cozinha usado na fritura dos pastéis para empresas 
de reciclagem e uma parceria com a rede de restaurantes Divino Fogão.  

 
“Onde a Divino Fogão tem lojas muito grandes, vamos colocar uma loja 10 Pastéis 
junto, isso aumenta a receita por metro quadrado e diminui os custos”, relata Cristina.  

 
Além das empresas, os cidadãos também precisaram rever os gastos. Dados do SPC 

Brasil mostram que 79% dos brasileiros estão evitando comprar produtos e serviços 
com os quais estavam acostumados e que 77% das pessoas passaram a optar por 
produtos de marcas mais baratas. 

 

Terminal de Contêineres de Paranaguá está à venda 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 

 
 
Companhias com atuação em infraestrutura estão no radar de grupos estrangeiros no 

Brasil. É o caso da TCP, empresa que administra o Terminal Contêineres de Paranaguá 
e tem o fundo americano Advent com 50% do negócio. Esse ativo, avaliado em R$ 5 

bilhões, está à venda, apurou o Estado com fontes próximas ao negócio. 
 
A primeira opção dos controladores é a abertura de capital da companhia. Mas, se as 

condições de mercado não estiverem favoráveis, a venda de 100% do negócio será a 
alternativa, afirmam fontes próximas ao negócio.  

 
Os bancos BTG e Morgan Stanley foram contratados para coordenar a transação. “Há 
interesse de diversos investidores estrangeiros e nacionais, sobretudo asiáticos”, disse 

uma fonte ligada à companhia. 
 

As negociações ainda não avançaram, mas os acionistas estão sendo procurados por 
diversos investidores - entre eles, operadores portuários. Procurada pela reportagem, 
a empresa não comenta. 

 
A TCP é o segundo maior terminal de contêineres da América do Sul. A atuação do 

terminal é complementada pela TCP Log, que oferece serviços de integração da cadeia 
logística.  

 
Concessões  
“A chave para o montante de investimentos vai ser o interesse pelas concessões 

(públicas) e as privatizações. Se o programa for desenhado para atrair o investidor 
estrangeiro, podemos ver a entrada de mais de US$ 30 bilhões até o fim da gestão 
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desse governo”, diz o banqueiro Ricardo Lacerda, do BR Partners. Segundo ele, os 
fundos de private equity se retraíram com ambiente extremamente volátil. 
 

Mas, com a recente estabilização, voltaram a olhar o Brasil com muito interesse. “A 
despeito da crise econômica, o Brasil é hoje um dos maiores mercados consumidores 

do mundo, onde qualquer investidor global tem a obrigação de estar presente.” 
Para Alexandre Bertoldi, gestor do Escritório Pinheiro Neto, um dos maiores do País, à 

medida que as incertezas econômicas e políticas se dissiparem, os negócios antes 
represados podem ser destravados. 
 

Nas próximas semanas, o fundo de investimento americano Catterton deve anunciar 
a compra de uma fatia relevante do grupo varejista St Marche, com atuação em São 

Paulo, conforme antecipou o Estado.  
 
A aquisição deverá incluir uma participação no Empório Santa Maria e também na rede 

italiana Eataly. Esse fundo, que tem ativos em varejo de alimentos, bebidas e 
restaurantes nos EUA, aposta na retomada do crescimento da economia brasileira nos 

próximos meses e está disposto a olhar outros negócios de varejo no Brasil, segundo 
fontes de mercado financeiro. 
 

Aquisições 
A expectativa do mercado é de que o movimento de fusões e aquisições se intensifique 

após a definição do impeachment da presidente Dilma Rousseff, previsto para agosto. 
“Os empresários estão esperando definições do governo sobre as futuras concessões 
e privatizações”, diz um gestor de um grande fundo de investimento interessado em 

investir no País. 
 

Nos primeiros seis meses do ano, as operações de fusões e aquisições totalizaram 441 
operações, um recuo de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo 
com levantamento da TTR (Transactional Track Record). Os valores dos negócios 

divulgados somam R$ 76,5 bilhões, uma queda de 14% sobre igual período do ano 
passado. 

 
No segundo trimestre, foram 201 operações - o menor volume dos últimos dez 
trimestres. As empresas estrangeiras participaram de 99 transações no primeiro 

semestre - os Estados Unidos representaram 32 das operações. Outras 44 operações 
envolvem fundos de private equity. Do total das operações, apenas 21 divulgaram 

seus valores, um total de R$ 10,1 bilhões. 
 

A tecnologia ‘invisível’, as pessoas e o futuro 

18/07/2016 – Gazeta do Povo 
 

 
 
Quando tecnologias amadurecem elas se tornam invisíveis. E isso não é um paradoxo. 

Ao entrar em uma sala escura, acionamos um interruptor para acender a luz. Não 
pensamos na complexa infraestrutura necessária para isto. A iluminação artificial faz 
parte do nosso cotidiano, é algo automático e só percebemos isto quando, por alguma 

razão, ela não funciona. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/a-tecnologia-invisivel-as-pessoas-e-o-futuro-b2sdzikka1f7zvkefu05gozhj


Mas nem sempre foi assim. Quando a energia elétrica surgiu foi um evento mundial. 
A novidade era intrigante e havia mil coisas que seriam altamente impactadas pela 
inovação. Ela estaria em todos os lugarese o mundo seria transformado. 

 
E quanto às informações? Muitos se espantaramquando surgiram os primeiros 

computadores comerciais. Com a evolução, os “cérebros eletrônicos” se tornaram 
parte do dia a dia e, com outras tecnologias, inauguraram a “Terceira Onda”.  

 
Mas as tecnologias em si, após seus minutos de fama, se transformam em causas 
quase anônimas de efeitos poderosos. A questão fundamental passa a ser a 

capacidade de transformar tantas possibilidades em ações e resultados. 
 

Em palestra, Astro Teller, coordenador do Google X, salientou que o propósito máximo 
da tecnologia é “desaparecer” de nossas vidas e estar inserida em infinitas atividades. 
Segundo ele, os universos físico e digital estão se interligando, sendo este último 

entregando o máximo para atender às demandas do primeiro. 
 

No ambiente das organizações – privadas ou públicas - o sucesso é, em boa parte, 
determinado pelo alinhamento das informações às estratégias e processos e, 
sobretudo, pela interação das pessoas sendo protagonistas e não simplesmente 

usuárias. 
 

Isso se traduz em confiabilidade e agilidade, operações e comunicações otimizadas 
por poucos cliques, dados compilados e acessíveis que geram um universo de 
informações com infinitas possibilidades. 

 
Em 1984, Lewis Brascomb, na época vice-presidente da IBM, disse que as tecnologias 

por si mesmas não causam calamidades ou benefícios, apenas as possibilitam. Elas 
dependem da sensibilidade e da capacidade das pessoas. Agora, trinta anos depois, 
estamos diante de um neorrenascimento ainda mais impressionante do que o ocorrido 

no século XV na Europa, e no meio de fortes transformações. 
 

A tecnologia da informação, assim como aconteceu com a elétrica, se integra tanto ao 
nosso cotidiano organizacional que deixará de ser “outra coisa”, e será usada em 
praticamente tudo.  

 
O futuro “invisível” está batendo às portas para inaugurar muitos caminhos. A escolha 

dependerá, cada vez mais - e mais do que nunca - de pessoas inteligentes, criativas, 
com bom senso e energia. 
 

Novamente – como no renascimento – o novo impulso, agora, depende de gente. 
*Hermes Freitas é Business Intelligence Expert na Inteligência de Negócios (revenda 

master de softwares de softwares QlikView -- de inteligência nos negócios). 
  

Tesla afirma que modo autônomo estava desligado em segundo acidente 

18/07/2016 – Gazeta do Povo  
 

 
 

 
 
 

 
 

O fundador da Tesla, Elon Musk, afirmou em um post no Twitter que a função de 
direção semi-autônoma Auto-Pilot não estava ligada no segundo acidente que 
envolveu um dos carros da empresa. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/tesla-afirma-que-modo-autonomo-estava-desligado-em-segundo-acidente-0mwnlcoflz2b6jbjj2834lth1
https://twitter.com/elonmusk/status/753699861636128768


No caso, um Model X se chocou no estado da Pensilvânia, no dia 1.º de julho. O 
motorista e um ocupante ficaram feridos. No post, feito no último dia 14, Musk disse 
que as informações do veículo apontaram que o sistema não estava ativado. 

 
O primeiro acidente com um carro autônomo envolvendo uma vítima fatal ocorreu na 

Flórida, em maio. A colisão, porém, só veio a público em 30 de junho. Na ocasião, o 
motorista Joshua Brown, de 40 anos, morreu após bater em um caminhão numa 

rodovia. 
 
Tanto o condutor quanto o sistema de direção não identificaram a aproximação do 

outro veículo.  
 

Revelações 
A polêmica em torno dos casos, porém, não freou os planos da empresa. Em uma 
publicação no Twitter no último dia 10, o executivo revelou que a fabricante trabalha 

na “segunda parte do plano secreto da Tesla”, que deve ser divulgado ainda nesta 
semana. 

 
O post remete a uma notícia dada em agosto de 2006 intitulada de “o plano secreto 
da Testla”. Naquele período, a empresa mostrou o Model S, mesmo carro envolvido 

no primeiro acidente fatal com um carro semiautônomo no mundo. 
 

Falta de peças para Volkswagen outra vez 

18/07/2016 – Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

As fábricas da Volkswagen de São Bernardo do Campo e Taubaté, ambas no Estado 

de São Paulo, pararam outra vez por falha de fornecimento de peças.  
 

No caso de Taubaté faltaram caixas de roda e longarinas fornecidas pelo Grupo 
Prevent, ao qual pertence a Keiper, aquela que paralisou a montadora em maio e maio 
e junho por falta de estruturas para bancos.  

 
Em São Bernardo teriam faltado componentes de diferentes fornecedores, entre eles 

o Grupo Prevent.  
 

As informações foram confirmadas pelos sindicados dos metalúrgicos dos dois 
municípios. De acordo com a entidade de Taubaté, a produção volta na segunda, 18.  
 

O sindicato do ABC não soube informar sobre o retorno. A Volkswagen não quis 
comentar o assunto.  

 
Em Taubaté são produzidos o Gol, o Voyage e o Up! Em São Bernardo do Campo ocorre 
a produção também do Gol, mais a picape Saveiro e o sedã Jetta. Ao todo, cerca de 

1,4 mil carros deixaram de ser fabricados na sexta-feira.  
 

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, a unidade da Volkswagen 
de São José dos Pinhais (PR) deixou fazer uma compensação de horas programada 
para o sábado, 16, por falta de peças da Keiper.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/eua-tem-primeiro-acidente-fatal-com-carro-semiautonomo-vitima-chegou-a-elogiar-a-tecnologia-assista-3b3j4b5hqbaosrr4jt9gteczh
http://www.gazetadopovo.com.br/automoveis/eua-tem-primeiro-acidente-fatal-com-carro-semiautonomo-vitima-chegou-a-elogiar-a-tecnologia-assista-3b3j4b5hqbaosrr4jt9gteczh
https://twitter.com/elonmusk/status/752182992982843392
https://twitter.com/elonmusk/status/752182992982843392
https://www.teslamotors.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24280/falta-de-pecas-para-volkswagen-outra-vez


A fábrica paranaense monta os Volkswagen da linha Fox e o Golf. Procurada, a Keiper 
não respondeu e-mail nem atendeu ligações até o término da reportagem.  
 

Como serão as ferramentas de corte do futuro? 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cada vez mais se ouve falar de Indústria 4.0, ou de Manufatura Avançada ou 
Manufatura Inteligente. Não importa qual terminologia usada, a verdade é que cada 

dia mais máquinas, equipamentos, instrumentos, acessórios estão sendo integrados, 
trocando informações entre si. E as ferramentas de corte para usinagem como irão se 
adequar a esse novo cenário? 

 
Fabricantes de ferramentas em todo o mundo estão investindo tempo e dinheiro para 

desenvolver e adequar seus produtos à nova revolução industrial. Mirko Merlo, CEO 
da Walter Tools, em recente visita ao Brasil, abordou este tema durante as 
comemorações dos 20 anos da filial brasileira, destacando algumas novidades nas 

quais a empresa alemã está trabalhando. 
 

Merlo citou números que justificam a entrada da indústria de ferramentas na busca 
por soluções adequadas à Indústria 4.0. Estima-se que, em 2020, cerca de 50 bilhões 
de dispositivos estarão conectados. E, detalhe, 86% desses dispositivos não serão PCs, 

smartphones ou tablets. 40% dos dados gerados serão transmitidos de máquina para 
máquina, ou seja, de dispositivo para dispositivo. 

 
Para se integrar a este ambiente de manufatura, as ferramentas também terão de ser 
inteligentes. A Walter, por exemplo, já desenvolveu ferramentas como a fresa da foto 

que ilustra este texto com um Q-Code gravado. Por intermédio desse Q Code, a 
ferramenta irá se “apresentar” à máquina e ao equipamento de pré-set. 

 
 “A ferramenta transfere informações diretamente à máquina, eliminando a 
necessidade de papéis. Isso significa maior velocidade, erro zero e confiabilidade do 

processo”, informou o CEO da Walter.  
 

Todas as informações sobre a ferramenta que hoje são colocadas em papel podem ser 
gravadas na própria ferramenta e transferidas de forma automática, eliminando 

possíveis erros do operador. 
 
Esse projeto, batizado de Tool ID (identidade da ferramenta), não é ficção. Já existe 

e está sendo colocado em prática em algumas empresas na Alemanha, parceiras da 
Walter. Se hoje uma ferramenta considera boa é aquela que apresenta bom 

desempenho de corte, no futuro acrescentar características como fácil de usar e 
gerenciar. 
 

Num próximo passo, e a Walter está trabalhando nesse sentido, as ferramentas terão 
condições de passar muitas outras informações à máquina, inclusive durante o 

processo de usinagem.  
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11081-como-serao-as-ferramentas-de-corte-do-futuro/


Poderá informar se está ocorrendo vibração, como está o desgaste, se as pastilhas 
estão próximas do final de sua vida útil etc. Além disso, terão capacidade de ir 
memorizando informações das operações de que participou. 

 
De acordo com Merlo, estas novidades estão em fase experimental. O executivo conta 

que a empresa trabalha em parceria com duas universidades e que os testes estão 
sendo realizados em quatro centros.  

 
Para tanto, a empresa tem adquirido tecnologias e também está desenvolvendo 
tecnologias com parceiros de diferentes áreas, como as de sensores e unidades de 

medição. 
 

SMART FACTORY - Em setembro, a Walter irá inaugurar em Tübingen, na Alemanha, 
onde está sede da companhia, a Smart Factory. Trata-se de um projeto que envolveu 
investimento de cerca de 20 milhões de euros em máquinas e equipamentos e que 

pretende ser um avanço da empresa no campo digital.  
 

“Vamos ser capazes de atender nossos clientes onde quer que eles estejam a partir 
deste centro. Seremos capazes de chegar diretamente às máquinas dos nossos 
clientes, transferir programas em tempo real, definir estratégias de usinagem...”. 

 
“Essa unidade, em conjunto com as ferramentas da Indústria 4.0, vão elevar a Walter 

Tools a um novo patamar”, afirma Merlo. “Não tenho dúvidas de que a Indústria 4.0 
vai caracterizar nosso trabalho nos próximos 10 anos”. 
 

Ford e Kuka testam robôs colaborativos na Europa 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A Ford Europa e a Kuka Roboter estão testando o uso de robôs colaborativos, ou “co-
bots”, na fábrica de Colônia, na Alemanha. Segundo a montadora, esses equipamentos 
representam a entrada da Ford na era da “Indústria 4.0”, termo usado para descrever 

a quarta revolução industrial, abrangendo tecnologias de automação, troca de dados 
e manufatura.  

 
Uma curiosidade desses robôs é a sua capacidade de realizar qualquer tarefa, como 

fazer café e massagem (veja o vídeo em https://youtu.be/naDybrwWBwQ ) 
 
Máquinas super-sensíveis, estão sendo usadas na montagem de amortecedores na 

linha do Fiesta, garantindo grande precisão e encaixe perfeito das peças com menor 
esforço dos empregados.  

 
"A Ford ouviu mais de 1.000 trabalhadores para identificar a melhor aplicação dos 
robôs colaborativos.  

 
Eles estão ajudando a tornar as tarefas mais fáceis, seguras e rápidas, com habilidades 

que abrem possibilidades ilimitadas para a produção e design de novos modelos da 
Ford", diz Karl Anton, diretor de operações de veículos da Ford Europa.  

http://www.usinagem-brasil.com.br/11082-ford-e-kuka-testam-robos-colaborativos-na-europa/
https://youtu.be/naDybrwWBwQ


 
 

Os “co-bots”- Com pouco mais de 90 cm de altura, os “co-bots” trabalham ao lado 
dos montadores em duas estações. Mais do que suportar o peso da ferramenta de 
instalação, eles permitem aos trabalhadores levantar e posicionar o amortecedor 

automaticamente no arco da roda, completando a instalação com o aperto de um 
botão.  

 
"Trabalhar com ferramentas pneumáticas suspensas pesadas é uma tarefa difícil, que 
exige força, resistência e precisão. O robô é de grande ajuda", diz Ngali Bongongo, 

montador da fábrica da Ford.  
 

Os robôs têm sensores de alta tecnologia para detectar a presença de mãos ou dedos 
no caminho e param imediatamente para garantir a segurança. Tecnologia semelhante 

é usada na indústria farmacêutica e eletrônica. O programa foi desenvolvido durante 
dois anos em parceria com o fabricante alemão de robôs Kuka Roboter. 
 

"Estamos orgulhosos de mostrar as capacidades da nossa nova geração de robôs 
sensíveis, que estão auxiliando os trabalhadores da Ford a realizar tarefas com 

desafios técnicos e ergonômicos", diz Klaus Link, gerente da Kuka Roboter. "Em 
parceria com a Ford e com base na resposta dos empregados, estamos estudando a 
ampliação do seu uso em outras aplicações." 

 

 
 

Faça o caminho inverso para ter sucesso na usinagem 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  

 
Os fabricantes utilizam ampla gama de processos de usinagem para produzir uma 

infindável variedade de peças a partir de inúmeros tipos de materiais. Apesar dos 
métodos e resultados tão diferentes, todos fabricantes compartilham um objetivo 

comum, que diz respeito à produção de uma determinada quantidade de peças com 
uma qualidade desejada, em um período de tempo específico e a um custo apropriado. 
 

Para conseguir lucrar com a usinagem de peças de qualidade, muitos fabricantes 
seguem um caminho em microescala, começando com a seleção da ferramenta e 

aplicação, e a solução reativa dos problemas. No entanto, pesquisa recente sugere 
que esse caminho deve ser o inverso, com foco nos três principais componentes ou 
aspectos do processo geral de usinagem. 

 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11080-faca-o-caminho-inverso-para-ter-sucesso-na-usinagem/


Os fabricantes devem começar com um exame de todo o processo de usinagem, 
concentrando-se na eliminação das peças rejeitadas e no tempo de máquina parada 
inesperado, que representam os principais obstáculos para a realização das metas dos 

fabricantes.  
 

Depois de um processo estável e confiável ter sido estabelecido, uma análise da 
dinâmica econômica da produção é realizada para equilibrar a taxa de produção e os 

custos de fabricação. Por fim, uma seleção cuidadosa das condições de corte e 
ferramentas irá otimizar totalmente o processo de usinagem. 
 

 
 
Qualidade em primeiro lugar - A conquista de uma qualidade consistente do 

produto é o elemento mais importante dos objetivos compartilhados por todos os 
fabricantes. Se as peças usinadas não atingirem o nível de qualidade especificado pelo 

cliente, não importará quantas peças estão sendo usinadas, com que velocidade e 
economia. 
 

Os padrões de qualidade incluem as tolerâncias, acabamento da superfície e 
uniformidade de uma peça para outra. Os fabricantes sempre alegam que a qualidade 

da peça é uma parte intrínseca e aprovada de suas operações.  
 

No entanto, na maior parte do tempo, essa alegação é otimista ou um autoengano. 
Na verdade, em toda a indústria de fabricação uma porcentagem significativa das 
peças apresenta defeitos e deve ser retrabalhada ou descartada como sucata. 

 
Produzir peças com defeito demanda um alto custo, não apenas no material, mão de 

obra e tempo de máquina, mas também na interrupção dos planos de produção. 
Algumas empresas criam a ilusão de uma confiabilidade ou previsibilidade ao incluir a 
ocorrência de rejeitos em sua programação de produção.  

 
Em um caso em que um cliente solicita dez peças, os planejadores talvez pensem em 

preparar doze de antemão, já que duas serão descartadas como sucata. Tais esforços 
desperdiçam tempo e recursos, produzindo peças inaceitáveis ou inventário não 
necessário. 

 
As peças com defeito são o resultado de uma falta de entendimento ou de controle de 

um ou mais elementos do processo de produção. Em uma resposta reativa aos 
problemas de qualidade das peças, alguns fabricantes colocam um esforço intenso em 
lidar com aspectos do processo de produção que, no final das contas, não traz 

consequências, em alguns casos ignorando as facetas mais importantes do processo. 
 

Por exemplo, concentrar-se apenas na máxima produção por exclusivamente buscar 
tempos reduzidos de ciclo pode prejudicar a confiabilidade de uma operação. Quando 
uma operação é executada constantemente nos limites do desempenho, excedê-los 

resulta em peças rejeitadas e em perda de tempo e dinheiro. A produção das peças 
deve estar equilibrada com os parâmetros de usinagem que proporcionam um 

processo seguro. 



Por outro lado, a causa para as peças rejeitadas talvez seja um problema a parte dos 
elementos produtivos da usinagem. Em um caso, em um fabricante de componentes 
aeroespaciais, as rebarbas remanescentes após a usinagem estavam deixando uma 

determinada família de peças inaceitável para o cliente.  
 

Como as operações de rebarbação exigiam um trabalho manual que adicionava um 
custo de 20% às peças, a produção se tornou um problema secundário por trás da 

necessidade de encontrar uma maneira de eliminar a formação de rebarbas. 
 

 
 

Minimização de paradas não planejadas - A máxima utilização de recursos de 
fabricação exige a minimização dos tempos de parada, que, em outras palavras, é o 

período em que a máquina não está produzindo cavacos. Algum tempo de parada é 
necessário e planejado. Isto inclui o tempo gasto na programação e manutenção de 
uma ferramenta da máquina, instalação da fixação, carregamento e descarregamento 

de peças e mudanças de ferramentas. 
 

Os fabricantes são responsáveis pelos tempos de parada em suas programações de 
produção. No entanto, a produção de peças não aceitáveis resulta em tempos de 
parada não planejados. Quando uma peça rejeitada tem de ser usinada novamente, o 

tempo gasto na primeira usinagem representa uma parada não planejada e tempo 
perdido. 

 
Tradicionalmente, as empresas utilizam um método reativo para reduzir as paradas 
não planejadas. Quando um problema interrompe a produção, a busca por uma 

solução começa. Em vez de esperar para reagir a uma situação negativa, uma melhor 
abordagem é um planejamento proativo que reconheça os alvos principais da operação 

e direcione o processo para eles desde o principio.  
 
A maioria das empresas gasta 20% nos esforços de preparação, e outros 80% na 

implementação e teste. O ideal seria investir 80% em preparação e o resto na 
implementação e ajustes, se necessário. 

 
Na preparação da operação de usinagem, a empresa deve analisar suas metas e 
desenvolver processos confiáveis para alcançá-las. O alvo primário sempre aumenta 

as taxas de produção. Embora algumas situações de fabricação, tais como as da 
produção de peças automotivas, permaneçam exemplos genuínos de produção em 

massa de grandes volumes, a fabricação em geral está se dirigindo para cenários com 
grande variedade e baixos volumes. 
 

Na produção em massa, a perda de 50 ou 100 peças ao desenvolver um processo de 
usinagem que irá gerar centenas de milhares de peças ao longo de um extenso período 

representa uma porcentagem mínima do volume total e pode ser facilmente absorvida. 
No entanto, em uma situação com grande variedade e baixos volumes, o processo 

deve ser desenvolvido ao máximo antes da fabricação das peças começar. 
 



Cenários com grande variedade e baixos volumes podem envolver pequenos lotes, 
tamanhos de lote de dígito único ou até mesmo séries personalizadas de uma peça. 
Nesses casos, a rejeição de poucas peças representa a diferença entre o prejuízo e o 

lucro. 
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Confiança da indústria cresce pelo 3º mês consecutivo 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  
 

 
 
A confiança dos empresários industriais cresceu em julho, revela pesquisa divulgada 

no último dia 15 de julho pela CNI - Confederação Nacional da Indústria. O índice de 
confiança do setor ficou em 47,3 pontos neste mês, o que representa alta de 1,6 ponto 
em relação a junho. 

 
É terceiro mês consecutivo em que o indicador cresce, acumulando aumento de 10,5 

pontos. Além disso, na comparação com julho de 2015, a confiança dos empresários 
do setor industrial cresceu 10,1 pontos. 
 

Apesar do desempenho, o índice segue abaixo da linha divisória de 50 pontos. Quando 
o indicador está acima desse número, significa que os empresários estão confiantes e, 

quando fica abaixo, que há insegurança quanto à economia. Em junho, as pequenas 
indústrias mostraram maior desconfiança, marcando 44,7 pontos. As médias 
registraram 46,7 pontos e as grandes, 48,8 pontos de confiança. 

 
As perspectivas dos empresários para os próximos seis meses melhoraram. O 

indicador de expectativas em relação à situação das empresas e à economia subiu de 
51,1 pontos, em junho, para 52,3 pontos em julho. A CNI considerou positivo o 

indicador ficar acima dos 50 pontos, já que, em julho de 2015, ele registrava 42 
pontos. 
 

“A recuperação da confiança dos empresários é condição fundamental, mas 
insuficiente para reativação da atividade”, disse o gerente executivo de Política 

Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco.  
 
“É preciso criar condições para que as expectativas se materializem na vida real”, 

acrescentou, citando o ajuste fiscal, reforma da Previdência, melhora no acesso ao 
crédito e maior prazo no recolhimento de impostos, com adequação dos tributos ao 

calendário de recebimento da indústria. 
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Toyota do Brasil amplia as exportações do Etios 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  
 

 
 
Com uma cerimônia em sua fábrica de Sorocaba (SP), a Toyota do Brasil iniciou a 

exportação do compacto Etios para o Peru. O país andino torna-se, assim, o quarto 
destino comercial do veículo produzido em solo brasileiro, na planta da Toyota em 

Sorocaba (SP). Além do Peru, o veículo já é exportado para Argentina, Paraguai e 
Uruguai. 
 

O início das exportações para o Peru, segundo a empresa, cumpre parte importante 
de sua estratégia. De janeiro a junho deste ano a montadora exportou 20.904 veículos, 

16% a mais que em igual período de 2015 (18 mil).  
 
Do volume somado no primeiro semestre de 2016, 11.137 unidades correspondem ao 

modelo Etios, crescimento de 44% em relação aos 7.690 veículos exportados no 
primeiro semestre do ano passado. 

 
Em 2015, a marca distribuiu mais de 39 mil veículos aos países com quem detém 
parceria comercial no continente sul-americano. Para este ano, a Toyota do Brasil 

prevê atingir 42 mil unidades para exportação, aumento de 7%, sendo 26 mil apenas 
com o modelo Etios. 

 

Scania e Cunzolo lançam guindaste de 40 t 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  

 

 
 
A Cunzolo encontrou na Scania a parceria ideal para oferecer a seus clientes um 

guindaste articulado com capacidade de 40 toneladas de capacidade de carga, que o 
torna único na América do Sul. Para formar o conjunto, avaliado em R$ 1,5 milhão, foi 
escolhido o caminhão fora de estrada Scania G 440 8x4, adaptado para receber o 

guindaste modelo F1950 da italiana Fassi.  
 

 “Somos a única fabricante a disponibilizar um produto para esse novo segmento e ter 
a capacidade de adaptar tudo o que esse conjunto caminhão-guindaste necessita, sem 
perder a garantia”, afirma Victor Carvalho, diretor de Vendas de Caminhões da Scania 

no Brasil.  
 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11084-toyota-do-brasil-amplia-as-exportacoes-do-etios/pa-1/
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“Trata-se de uma venda emblemática, fruto de um grande trabalho de engenharia e 
parceria entre as empresas para encontrar a configuração perfeita. Os clientes da 
Cunzolo ganham um equipamento exclusivo, que propicia muitos benefícios para seus 

negócios.”  
 

“Encontramos na Scania a única fabricante capaz de atender a tudo o que 
necessitávamos. Manter a garantia após todas as adaptações foi um diferencial 

fundamental, além do chassi reconhecidamente reforçado, que permitiu receber um 
equipamento tão potente.  
 

Apenas a Scania chegou ao patamar de exigência de robustez que desejamos”, diz 
Marcos Cunzolo, diretor comercial da Cunzolo, tradicional empresa de prestação de 

serviços para movimentação de cargas e acesso em altura, por meio do fornecimento 
de guindastes, empilhadeiras, transporte rodoviário e plataformas aéreas. 
 

 “Estamos antecipando um movimento no mercado, criando uma tendência. Temos 
certeza de que haverá uma forte migração para esse novo nicho que nasce com a 

chegada do guindaste articulado de 40 t.”  
 
A grande capacidade de carga e o alcance (42 metros de altura com o cesto aéreo, já 

homologado pela recente norma NR12) desse novo caminhão-guindaste impressionam 
no mercado, pois os concorrentes mais próximos comportam 25 toneladas de peso e 

atingem 30 metros de altura.  
 
“É quase 60% a mais de tonelagem, com um caminhão muito mais robusto, econômico 

e eficiente. E sua envergadura e dimensões reduzidas trazem várias vantagens para 
nossos clientes em diversos tipos de demanda. Além de outro destaque que são os 36 

metros de alcance horizontal”, explica Cunzolo.  
 
Outros diferenciais destacam o produto na América Latina: a possibilidade de atuar 

com a lança baixa (zero grau), também em 360º e em quaisquer dimensões de espaço, 
e sistema de trabalho com controle remoto total.  

 
O tamanho reduzido do conjunto caminhão-guindaste permite acessar áreas que um 
dispositivo telescópico não conseguiria, pois trabalha em estruturas de qualquer altura 

sem a necessidade de desmontar telhados (gerando mais economia e segurança para 
os clientes), por exemplo, em substituições de pontes rolantes.  

 
A Scania trouxe toda a experiência da Europa para desenvolver essa solução no Brasil. 
Pelo fato de o chassi Scania ser produzido em sistema modular global, a adaptação 

ideal foi facilmente obtida, e a Cunzolo não precisou importar o caminhão.  
 

Na fábrica da Scania em São Bernardo do Campo (SP), o veículo já saiu preparado 
para receber a carroceria Fassi, com todas as adequações específicas feitas na 

longarina, da mesma forma que na Europa.  
 
Potencial de mercado - O Scania G 440 8x4 com guindaste F1950 Fassi, da Cunzolo, 

é ideal para atender as indústrias da aviação, aeronáutica, química, de papel e 
celulose, automotiva, metalúrgica e siderúrgica.  

 
Em razão de a economia brasileira passar por um momento de desaquecimento, 
Marcos Cunzolo projeta aumento de 2% a 3% de faturamento com o novo produto de 

sua frota. “Mas cresceremos de 5% a 7% assim que o mercado voltar à normalidade. 
As expectativas são muito promissoras”, revela.  

 
 
 

 



Firjan propõe medidas para reaquecer indústria naval 

18/07/2016 – Usinagem Brasil  
 

A indústria naval vive um cenário complexo, onde seu principal demandante, a 
indústria de petróleo e gás, encontra-se em meio a um turbilhão de acontecimentos 

que vão desde a queda substancial do preço do petróleo aos desdobramentos da 
Operação Lava Jato, segundo a gerente de petróleo, gás e naval do Sistema Firjan, 

Karine Fragoso. Com isso, para contornar essa situação e reaquecer a indústria naval, 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro adotou algumas medidas. 
 

De acordo com Karine, essa retração do mercado acabou por diminuir o número de 
encomendas do setor, o que paralisou uma série de empresas da cadeia produtiva, 

inclusive os estaleiros. “No Brasil, e em especial, no Rio de Janeiro, a indústria naval 
é altamente dependente das demandas do mercado offshore.  
 

Com as quedas significativas nas encomendas do setor e a diminuição do número de 
empregos, hoje o que temos visto é a necessidade de um reposicionamento dessa 

indústria, mudando seu foco para uma maior atuação com serviços de reparação e 
manutenção”, afirma. 
 

Para ela, uma vez que a indústria offshore está com seus esforços concentrados mais 
no OPEX (Operation Expenditure - capital utilizado para manter uma empresa) do que 

no CAPEX (Capital Expenditure - montante destinado para investimentos) e a vida útil 
das embarcações está sendo estendida, ao operarem em condições extremas e sob 
estritas normas de segurança, faz sentido que o setor mude sua direção.  

 
“Outro desafio está relacionado às questões logísticas e de dragagem dos portos para 

dar celeridade aos processos de carga e descarga além de aduaneiros, por exemplo. 
Com os cortes nos orçamentos de instituições federais, como a Marinha do Brasil, há 
ainda que se avaliar um modelo de negócios que contemple a participação da iniciativa 

privada nos projetos dessas instituições”, reforça. 
 

Para superar esses desafios, o Sistema Firjan, que será uma das entidades parceiras 
na realização do Fórum de Líderes da Construção Naval - que acontece em setembro 
durante a 13ª Marintec South America - vem desenvolvendo uma série de iniciativas, 

que para surtirem efeito precisam ser realizadas de forma coordenada, com o 
envolvimento de todas as partes interessadas. 

 
Karine ressalta que a recuperação do setor, de fato, deverá ocorrer em médio e longo 
prazo.  

 
“Para nós, o objetivo é que o estado do Rio de Janeiro, em 2020, seja novamente 

referência como centro de excelência em engenharia, construção, reparação naval e 
apoio offshore, com competência para construção e integração de módulos, até porque 

o berço dessa indústria é aqui. Ainda hoje, mais de 50% das atividades do setor se 
concentram nessa região”, conclui. 
 

64% dos empresários acreditam que impacto do Brexit no Brasil será muito 

limitado 

18/07/2016 – Paraná Online 
 
Uma pesquisa feita pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) mostra que 64% 

dos empresários brasileiros acreditam que o impacto aqui da saída do Reino Unido da 
União Europeia será muito limitado. Para 43% deles, o divórcio na Europa causará 

uma instabilidade apenas a curto prazo, seguida de manutenção do cenário atual. 
Outros 21% acreditam que o processo terá baixo efeito nas operações brasileiras das 
empresas ou na economia. 
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Sobre possíveis efeitos negativos, mesmo que pontuais, os executivos avaliam com 
mais força três cenários: cambial, com incertezas e maior volatilidade das moedas 
(31%); imigratórios ou alfandegários, com novas regras para entradas de pessoas ou 

produtos no Reino Unido (29%); e político, trazendo dificuldades nas relações com os 
países europeus (20%). 

 
Para 54% dos consultados pela Amcham, o Brexit pode ter impactos positivos, 

especialmente quando se fala na possibilidade de um maior relacionamento comercial 
Brasil-Reino Unido, em virtude de possíveis acordos individuais e abertura de novas 
frentes de negociação, inclusive para a cadeia agrícola.  

 
Uma parcela de 21% dos entrevistados enxerga também vantagens na atração de 

capital, com fuga do risco da Europa e investidores buscando novamente mercados 
emergentes como o Brasil. Sobre possíveis setores que podem ser beneficiados no 
Brasil foram listados: agrícola (61%); financeiro (35%); indústria (31%); e serviços 

(30%).  
 

Em relação ao Mercosul, a perspectiva é mais negativa. Para 43%, o Brexit trará maior 
burocratização e novos empecilhos nas negociações do bloco com a União Europeia. 
Outros 29% acreditam que serão mantidas as dificuldades já existentes. 

 
A enquete da Amcham foi aplicada durante o evento promovido pela entidade, em São 

Paulo, no último dia 6. Foram ouvidos 113 empresários e executivos brasileiros dos 
mais variados portes e segmentos econômicos. 
 

Em meio à crise, faltam carros usados nas lojas 

18/07/2016 – Paraná Online 

 
A crise que derrubou o mercado de carros zero-quilômetro teve efeito inverso no 
segmento de seminovos. As vendas de modelos com até três anos de uso cresceram 

23,6% no primeiro semestre, quase o mesmo porcentual de queda registrado nos 
novos, de 25,4% no período. 

 
Com essa substituição promovida pelo consumidor, vários carros usados 
desapareceram das lojas, principalmente na faixa de preço de R$ 30 mil a R$ 50 mil. 

Segundo lojistas, a escassez é maior em modelos de boa aceitação no mercado de 
novos, como Chevrolet Onix - campeão de vendas entre os zero quilômetro -, Honda 

Fit, Hyundai HB20, Toyota Corolla e vários automóveis com motor 1.0 mais equipados. 
 
Preço mais em conta é o principal atrativo dos seminovos para o consumidor que 

pretende comprar um zero, mas tem receio de desembolsar alto valor num período de 
insegurança no mercado de trabalho e falta de crédito para financiamento. 

 
Na revenda Honda Dealer, na zona sul de São Paulo, o estoque de usados girava em 

torno de 150 carros, mas atualmente só há 50 unidades na loja, diz o supervisor Vytas 
Cipas. Nenhum deles é do modelo Fit, o mais procurado da marca. "Até um Fit batido 
que recebemos foi vendido no mesmo dia em que chegou; não deu tempo nem de 

prepará-lo para exposição".  
 

O corretor de seguros Rogério Borges Leite, comprador desse Fit, costuma trocar de 
carro a cada três ou quatro anos, normalmente por um zero, mas, desta vez, preferiu 
o usado. "Foi um achado; fui à loja e vi o carro, com um amassado no para-choque, e 

fechei negócio antes mesmo do conserto", conta ele, que diz ter economizado R$ 10 
mil na versão 2015 em relação ao que pagaria pelo modelo zero. 

 
Para tentar convencer proprietários de seminovos a trocarem de carro, lojistas 
oferecem vantagens, principalmente o pagamento do valor integral avaliado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.  

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/967845/?noticia=EM+MEIO+A+CRISE+FALTAM+CARROS+USADOS+NAS+LOJAS


A Tabela Fipe, como é conhecida, é usada como parâmetro para negociações e, 
normalmente, paga-se no máximo 85% a 90% do preço sugerido. Se a troca for por 
um carro zero, também há descontos de até R$ 2 mil. 

 
Diferença 

A diferença de preço de um carro com três anos de uso para a versão nova varia de 
acordo com as condições do usado e das mudanças promovidas pela fabricante no 

modelo mais atual, algumas vezes bem significativas. Um Onix 2016 custa quase R$ 
43 mil, enquanto sua versão 2013 sai 24% mais barata, segundo pesquisa da 
consultoria Molicar. Para o Fit, a diferença é de 29% - nesse período, o modelo teve o 

design renovado e o motor 1.4 substituído por 1.5. 
 

Vítor Meizikas, analista de mercado da Molicar, diz que os preços dos usados não 
tiveram valorização significativa. "O novo é que ficou mais caro, parte por renovações 
e parte por causa da alta do dólar, pois muitos componentes são importados". 

 
No ramo de usados há mais de 50 anos, Roberto Giannetti, da Giannetti Automóveis, 

na região central de São Paulo, também enfrenta grande dificuldade em conseguir 
modelos de 2013 a 2015, "porque os donos que trocavam mais rápido de carro agora 
demoram mais". O único veículo desse segmento disponível na loja atualmente é um 

Hyundai ix35 2015, blindado, à venda por R$ 125 mil. 
 

Carros com mais de quatro anos de uso, diz Giannetti, são mais difíceis de vender 
porque o financiamento e o seguro são mais caros. Segundo a Federação Nacional das 
Associações dos Revendedores de Veículos (Fenauto), no primeiro semestre as vendas 

de modelos com quatro a 12 anos caíram 12% e, acima disso, 17,2%. 
 

Grant Thornton: Empresário brasileiro está mais otimista 

18/07/2016 – Paraná Online 

 
Pela primeira vez desde janeiro de 2014 o empresário brasileiro voltou a apresentar 

otimismo para os próximos 12 meses, mostra o estudo International Business Report 
(IBR), da consultoria Grant Thornton, enviado com exclusividade ao Broadcast.  
 

No ranking, o Brasil avançou da 26º colocação para a 23°, de um total de 36 
economias. Com essa posição o Brasil ainda está atrás da Argentina, México e 

Botswana. O primeiro da lista é a Filipinas e o último, o Japão. 
 
Um dos indicadores que mostrou um viés mais otimista dos empresários foi em relação 

à incerteza econômica, que caiu de 70%, na última pesquisa realizada há três meses, 
para 55% no último trimestre. 

 
"Olhando para a América Latina, sobretudo Brasil, México e Argentina, percebemos 
um viés mais otimista. O pessimismo que abateu essas economias principalmente em 

2015 está gradualmente sendo revertido", destaca o sócio líder da área de consultoria 
e auditoria da Grant Thornton, Daniel Maranhão.  

 
Segundo ele, há uma perspectiva de estabilização da atividade econômica, mas outro 
item que tem sido refletido no otimismo do empresariado é a percepção de que as 

exportações devem seguir com uma tendência positiva dado o atual patamar de 
câmbio. 

 
Com mais otimismo, alguns sinais de retomada do investimento começam a aparecer 
no País. "Percebemos isso, por exemplo, em empresa com uso intensivo de automação 

industrial, com o objetivo de se preparar para uma possível retomada do crescimento.  
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Também houve um aumento na demanda por trabalhos de due diligence; o que mostra 
uma melhora no otimismo quanto retomada da estabilidade econômica, para alguns 
setores", afirma o sócio da consultoria.  

 
A despeito da subida no ranking, Maranhão cita que a cautela ainda permanece, visto 

que ao cenário interno foram ainda acrescentadas outras incertezas externas, como o 
Brexit. "No entanto esse é o momento para as empresas continuarem a se organizar 

internamente e projetarem o futuro olhando para diferentes mercados e inovação", 
disse. 
 

Consumidor abre mão do 'cheiro de carro novo' 

18/07/2016 – Paraná Online 

 
Nos últimos 14 anos, Fernanda Moraes, sócia de uma agência de eventos em São 

Caetano do Sul, no ABC paulista, teve cinco carros adquiridos novinhos. Neste mês, 
ela preferiu comprar um Hyundai Tucson 2012 e economizou R$ 21 mil em relação ao 
preço da versão zero. 

 
"Usei o dinheiro que tinha disponível no momento", diz. "E uma das vantagens é que 

o carro ainda está na garantia até 2017". Fernanda pretende trocar novamente de 
carro no próximo ano, por outro seminovo. 

 
"Por insegurança, o consumidor está abdicando do 'cheiro do carro novo' e procura um 
seminovo, a preços 20% a 25% mais baixos", diz Henning Dornbusch, presidente da 

Eurobike, especializada em veículos de luxo. Até há pouco tempo, 15% da receita do 
grupo vinham da venda de seminovos, participação que este ano subiu para 22%. 

 
A revenda Amazon, da marca Volkswagen, paga pelo seminovo utilizado na troca por 
outro carro em média 10% a mais em relação ao que pagaria em épocas de mercado 

mais aquecido. "A bola da vez são modelos 1.0 mais completos, que ficam pouco 
tempo na loja", informa Marcos Leite, gerente da Amazon.  

 
Antes da crise se aprofundar, a concessionária vendia, em média, 100 carros novos e 
50 usados por mês. Hoje, são 70 novos e 60 usados e a tendência é essa proporção 

aumentar mais. "Muitos clientes estão adiando a compra do veículo dos sonhos e 
pegam o usado", diz Leite. 

 
Na Sorana Toyota, na região norte da capital, a venda de usados "está 
contrabalançando as finanças", afirma o gerente Carlos Sakamoto. Para captar 

modelos usados, a loja oferece descontos de R$ 2 mil no Etios novo e também valoriza 
o preço do carro utilizado na troca. 

 
Online 
No mercado online também há mais demanda que oferta. A WebMotors, maior site de 

venda de carros do País, registrou nos últimos 12 meses alta de 74% no volume de 
seminovos em estoque, enquanto a procura (proposta enviada ao vendedor) 

aumentou 78%. "Os dois índices cresceram bastante, mas o interesse pelo modelo à 
venda está maior que a disponibilidade", afirma o presidente da empresa, Rodrigo 
Borer. 

 
Segundo ele, "em razão da queda do poder aquisitivo e da restrição ao crédito, quem 

compraria um zero migra para o seminovo. E quem tem o seminovo não troca pelo 
zero, gerando a escassez". A WebMotors mantém média de 330 mil anúncios e atua 
no País há 21 anos. Neste mês, mudou o modelo de cobrança.  

 
Antes, cobrava o anúncio. Agora, cobra também o repasse ao vendedor da ligação ou 

do e-mail de interessados no carro, independente do contato gerar negócio. O valor 
varia de R$ 10 a R$ 40 por repasse, dependendo do valor do veículo. 
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Novas lojas 
De olho no filão, o grupo Caoa, um dos maiores revendedores de carros zero-
quilômetro no País, inaugurou cinco lojas exclusivas de veículos seminovos no primeiro 

trimestre e planeja abrir mais 12 até o fim do ano em vários Estados. 
 

"Com a crise econômica, precisamos gerar receitas de todos os lados e percebemos 
que o segmento de seminovos é rentável, mas precisava de um novo direcionamento", 

justifica o diretor executivo de planejamento de vendas da Caoa, Sandro Corrochano. 
 
O grupo tem 127 concessionárias das marcas Hyundai, Ford e Subaru, além de uma 

fábrica em Anápolis (GO), que produz veículos sob licença da Hyundai, exceto o HB20, 
que é fabricado pela própria montadora coreana em Piracicaba (SP). 

 
Corrochano afirma que, por falta de espaço nas concessionárias, 80% dos usados que 
entravam na troca por modelos novos eram repassados para lojistas independentes 

(sem vínculo com montadoras) que, evidentemente, os revendiam a preços superiores 
aos que tinham pago. 

 
Rentabilidade 
"Com as lojas exclusivas, podemos pagar mais pelo usado na troca, gerando vendas 

de novos, e depois revendê-lo diretamente ao consumidor obtendo maior 
rentabilidade", afirma Corrochano. Agora, apenas 30% dos usados ficam com os 

lojistas. 
 
O diretor não revela o investimento nessa expansão, mas informa que o grupo tem 

conseguido bons preços de locação porque prioriza imóveis de concessionárias que 
fecharam as portas, incluindo da própria rede Caoa. 

 
A expectativa de Corrochano é de um crescimento de pelo menos 20% nas vendas de 
usados este ano. O grupo já tinha inaugurado oito lojas exclusivas de seminovos em 

2015, ano em que vendeu 24 mil unidades, incluindo os estoques de 25 
concessionárias que tinham área para novos e usados.  

 

Sumitomo vai gerar mais 600 vagas em Fazenda Rio Grande 

18/07/2016 – Paraná Online  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Apesar da crise econômica nacional, a empresa japonesa Sumitomo Rubber confirmou 
um novo investimento para ampliar a unidade de Fazenda Rio Grande, na Região 

Metropolitano de Curitiba. Três anos depois de chegar ao Paraná, a empresa investirá 
R$ 487 milhões para fabricação de pneus de caminhões e ônibus (TBR).  
 

O objetivo também é atingir os níveis de produção máximos na fabricação de pneus 
para veículos comerciais leves. A expectativa é gerar 600 novos postos de trabalho. O 

investimento foi confirmado pelo presidente da Sumitomo Rubber do Japão, Ikuji 
Ikeda, ao governador Beto Richa em recente reunião no Palácio Iguaçu.  
 

A empresa tem o apoio do governo estadual por meio do programa Paraná 
Competitivo, que concede incentivos para atração de investimentos ao Estado. Em 

2011, a Sumitomo instalou sua unidade de produção de pneus para veículos comerciais 
leves em Fazenda Rio Grande.  

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/967557/?noticia=SUMITOMO+VAI+GERAR+MAIS+600+VAGAS+EM+FAZENDA+RIO+GRANDE
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/967557/?noticia=SUMITOMO+VAI+GERAR+MAIS+600+VAGAS+EM+FAZENDA+RIO+GRANDE


“O novo aporte da Sumitomo atesta o êxito do investimento inicial feito pelo grupo na 
implantação de sua fábrica, além de demostrar sua confiança no Paraná e na retomada 
do crescimento econômico nacional”, disse o governador Beto Richa.  

 
No final de 2015, os investimentos já somavam um total de R$ 750 milhões com uma 

geração de 1.200 empregos e produção diária de 15 mil unidades por dia, o que 
inclusive ultrapassou os objetivos iniciais. “Investimentos vigorosos como este 

consolidam o Paraná como a quarta economia estadual do Brasil e a terceira maior 
indústria de transformação do país”, disse o governador.  
 

Inicialmente, o projeto prevê a fabricação de 500 pneus de carga por dia. Além dos 
pneus para caminhões, a meta da empresa é passar de 15 mil para 18 mil unidades 

por dia de pneus de passeio.  
 
A construção da nova fábrica começará em março de 2017 e levará dois anos até sua 

conclusão. A fábrica de Fazenda Rio Grande atende, principalmente, o mercado interno 
brasileiro. Parte da produção é enviada para países do Mercosul, como Argentina e 

Chile.  
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O diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), Adalberto Netto, 
afirma que o investimento da Sumitomo é uma demostração da confiança da empresa 

no Paraná.  
 
“Apesar da crise que passa o Brasil, a Sumitomo acredita no Paraná e na segurança 

jurídica garantida pelo Estado. Hoje, o investidor sabe que se investir no Paraná terá 
a garantia que o negócio irá prosperar”, disse.  

 
Em cinco anos, o programa Paraná Competitivo já atraiu R$ 40 bilhões em 
investimentos privados que geraram mais de 400 mil empregos. Adalberto Netto 

destaca ainda que o investimento da Sumitomo atrairá diversas fornecedoras para a 
região de Fazenda Rio Grande.  

 
“Assim como a Klabin transformou Ortigueira, a Sumitomo está mudando a realidade 

de Fazenda Rio Grande garantindo desenvolvimento social e econômico”, afirmou.  
 
Durante o anúncio, estavam presentes o diretor executivo Yasutaka Ali, o presidente 

da Sumitomo Rubber do Brasil, Shizuma Kubota; e o cônsul-geral do Japão em 
Curitiba, Toshio Ikeda.  

 

'Sou contra falar em privatização da Petrobras', diz presidente da empresa 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 
 
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse à Folha que não haverá "dogmas" na 

venda de ativos da estatal e admitiu estudar o controle compartilhado com o setor 
privado de algumas subsidiárias, como a BR Distribuidora ou a Transpetro. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792646-unica-alternativa-descartada-para-petrobras-e-privatizacao-diz-parente.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792646-unica-alternativa-descartada-para-petrobras-e-privatizacao-diz-parente.shtml


"Na hipótese de a gente abrir a maior parte do controle, é com cocontrole", afirmou, 
lembrando que isso será feito obedecendo a três condições: maximizar o valor dos 
ativos, preservar a empresa verticalizada e manter os seus interesses estratégicos. 

 
Dogma, para Parente, é apenas a privatização da estatal. "Não acho que a sociedade 

brasileira esteja madura para sequer discutir, isto sim é dogma, a privatização da 
Petrobras." 

 
Em entrevista à Folha no escritório de São Paulo, Parente afirmou que os diretores 
envolvidos no petrolão "foram escolhidos com a intencionalidade" de praticar crimes e 

apontou que uma das razões da crise da estatal foi "fazer deliberadamente a escolha 
desses desonestos para liderar a empresa". 

 
Nome apontado pelo presidente interino, Michel Temer, como um dos trunfos de seu 
governo para ganhar a confiança do mercado, Parente sorriu antes de responder se 

ficaria na empresa numa eventual volta de Dilma Rousseff. "Não sei. Não tenho a 
menor ideia", afirmou. 

 

 Fabio Braga/Folhapress  

 

Pedro Parente, Presidente da Petrobras 

* 
Folha - Que diagnóstico o sr. faz da situação da empresa, um mês após ter 

assumido? 
Pedro Parente - A empresa estava muito doente. Há um ano e meio, era uma 
hemorragia aguda: não tinha balanço e estava no limite de provocar resgate de 

dívidas. A turma que chegou naquela época conseguiu resolver essa hemorragia. Mas 
ainda há problemas complicados, e a síntese deles é o nível de endividamento. 

 
Logo depois da capitalização, em 2010, a Petrobras tinha dívida equivalente a menos 

de uma vez sua geração de caixa. Quatro anos depois, saltou para quatro vezes a 
geração de caixa.  
 

E [isso foi gasto] em projetos que depois se mostraram totalmente equivocados, 
desastrosos. Veja por exemplo o Comperj, no qual a empresa investiu US$ 13 bilhões, 

mas não obteve nenhum retorno. 
 
Faz sentido fazer parcerias para futuros investimentos? 

Faz todo o sentido. A gente é muito bem-sucedido em parcerias no upstream 
[exploração e produção], e nós achamos que faz sentido reproduzir esse modelo de 

parcerias em outras áreas da empresa.  
 
Mas não podemos esquecer questões estratégicas. Para extrairmos o melhor resultado 

possível da empresa, temos de manter a empresa verticalizada. 
 

A gente tem de estar no upstream e no downstream [refino e distribuição]. Mas não 
precisa estar com 100%. Não quero entrar em detalhes porque ainda trabalhamos no 
planejamento estratégico.  

 



Mas vemos valor nas parcerias. Reduzem riscos, a necessidade de aporte de capital, 
trazem tecnologias e cultura diferentes. A grande discussão que se coloca neste 
momento: controle ou cocontrole (controle compartilhado)? 

 
Seria com cocontrole? 

Eu não quero me antecipar. Agora, independentemente de uma direção ou de outra, 
o fundamental é preservar os interesses estratégicos da Petrobras. Se for cocontrole, 

só será feito na medida em que garantirmos a preservação dos nossos objetivos 
estratégicos.  
 

Em exploração, a gente já tem muitas parcerias, inclusive minoritárias. É uma 
discussão importante que seja colocada, mas não estou comunicando uma decisão. 

Estudamos todas as alternativas, sem dogma. 
 
Na BR Distribuidora está mais avançada... 

Para a BR Distribuidora recebemos três propostas e estamos avaliando se a 
modalidade em que foi escolhida é a que mais agrega valor para a empresa. Se 

existirem outras possibilidades, mais competitivas, para nós, fará sentido.  
 
Não vamos olhar essas questões com dogmas, mas observando três condições: 

maximizar o valor da Petrobras, preservar sua condição de empresa verticalizada e 
nossos interesses estratégicos. 

 
O sr. abre mão em qualquer área de ser o controlador? 
Quando digo que é sem dogma, é que olhamos todas as questões presentes. Meu 

medo é vocês colocarem: "Presidente da Petrobras admite vender controle". Eu não 
quero chegar a esse ponto, porque não tenho decisão nesse ponto. Estamos falando 

em cocontrole, na hipótese de a gente abrir a maior parte do controle, é com 
cocontrole. 
 

O sr. não está falando em cocontrole na estatal Petrobras como um todo? 
De jeito nenhum. Quero deixar clara a minha opinião, eu não acho que a sociedade 

brasileira esteja madura para sequer discutir, isto sim é dogma, a privatização da 
Petrobras. Eu acho que o trabalho que a gente tem de fazer é transformar a Petrobras 
de volta na maior empresa brasileira. 

 
O gigantismo da Petrobras contribuiu para os desvios investigados na Lava 

Jato? 
A empresa fez diversas modificações de controles internos, não temos mais decisões 
monocráticas. Hoje, as decisões da empresa são feitas em comitês estatutários para 

evitar que esse problema aconteça de novo. 
 

Dada a intencionalidade dos agentes que cometeram esses crimes, é difícil acreditar 
que o problema tenha sido essa ou aquela forma com que a Petrobras faz suas compras 

e suas licitações. Eles dariam uma volta em qualquer tipo de sistema porque, no fim 
do dia, a consecução da prática não se dava na própria empresa, na assinatura dos 
contratos.  

 
Esse dinheiro saía depois de fazer o pagamento [às empreiteiras], conforme as 

delações. Tenho visto afirmarem que o regime de compras da Petrobras foi uma das 
causas. Eu tenho dúvidas. Porque havia uma claríssima intencionalidade de agir 
daquela forma. 

 
Eles tinham muita autonomia para decidir, não? 

Tinham, e houve uma trajetória que se mostrou muito funcional ao que aconteceu: 
exigir um conteúdo local muito maior, inclusive em áreas em que o país não tinha 
condições de atender.  

 



Todas as metas aparentemente autorizadas pelo pré-sal, mas que depois se 
mostravam irrealistas. E, em razão dessas metas irrealistas, precisamos construir mais 
refinarias, fazer mais contratos disso e daquilo. E é em razão dessas obras que não 

produziram resultados que temos a situação de hoje. 
 

A intencionalidade desses agentes que transformaram a Petrobras em vítima é a 
principal razão, não o gigantismo. 

 
Vítima de sua equipe... 
Não é da sua equipe, é de uma minúscula minoria. Em um grupo de 80 mil indivíduos, 

20, 30 são desonestos. O problema é fazer deliberadamente a escolha desses 
desonestos para liderar a empresa. Eles foram escolhidos com essa intencionalidade. 

 
O Palácio do Planalto, que chancelou a indicação, também teve essa intenção? 
Sem comentários. 

 
A Petrobras deveria ser fatiada para ser mais eficiente? 

Eu estou lá para provar o contrário. Eu seria absolutamente contra que ela fosse 
fatiada. Quero deixar claro que eu sou contra falar em privatização da Petrobras. 
 

E o conteúdo nacional? 
Eu sou a favor de uma política de conteúdo nacional. O que não acho aceitável nem 

possível é que seja uma política de reserva de mercado. Talvez o prejuízo mais grave 
foi o atraso na construção. Temos que ver aquilo que o país tem mais condições de 
produzir com competitividade. 

 
O sr. é a favor da volta do modelo de concessão no pré-sal? 

O modelo de partilha é o menos favorável para as empresas. Mas isso é questão de 
política de governo. 
 

Tem projeção recente das perdas com ações nos EUA? 
Nós estamos trabalhando para ter a menor perda possível. Eu não faço projeção. Nosso 

trabalho é reduzir ao mínimo, se possível não pagar nada nessas ações. 
 
É possível não pagar nada? 

O nosso trabalho é deixar absolutamente evidente que fomos vítimas dessa quadrilha. 
Vejam a distinção que existe entre a situação da Enron e a da Petrobras.  

 
A Enron praticou uma série de atos e iniciativas que tiveram como consequência o 
benefício da própria empresa. A Petrobras não teve benefícios, só teve perdas, uma 

perda financeira, uma perda reputacional. 
 

Não há um provisionamento? 
Para nós, não é caso para provisionamento de perdas. 

 
A meta de venda de ativos de US$ 15 bilhões neste ano será mantida? 
Entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões. Considerando o que já fizemos, que não foi 

muito, estamos hoje com uma meta de US$ 14,1 bilhões. Estamos mantendo a meta. 
 

A venda vai se acelerar? 
Não posso dizer ainda, mas a grande discussão será, atendendo às questões 
estratégicas da empresa, qual a velocidade com que vamos reduzir o endividamento. 

Em hipótese nenhuma será pior que a meta colocada. 
 

- 
RAIO-X PEDRO PARENTE 
Nascimento 

Nasceu no Rio, em 21 de fevereiro de 1953 



Formação 
Engenharia, UnB 
Cargo 

Presidente da Petrobras desde 2 de junho 
Carreira 

Presidente da Bunge Brasil (2010-2014); vice do grupo RBS (2003-2009); de 1999 a 
2002, foi ministro de FHC (Planejamento e Casa Civil); ficou conhecido como "ministro 

do apagão", ao coordenar a Câmara de Gestão da Crise de Energia, em 2001. 
 

Editorial: A próxima reforma 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 
 

Se reverter a crise de confiança na solvência do Estado é o passo imediato fundamental 
para estancar a ruína econômica, as esperanças de prosperidade futura do país 

dependem de uma agenda de modernização institucional que estimule a produtividade 
e reduza o custo de fazer negócios. 
 

Entre os obstáculos a serem equacionados, destaca-se a obsoleta legislação 
trabalhista, gestada nos longínquos anos 1940 e causadora de um anômalo e crescente 

contencioso entre empregados e empregadores. 
 

Conforme noticiou esta Folha, somente no ano passado foram iniciadas 2,66 milhões 
de ações do gênero, um recorde histórico que infelizmente deverá ser superado neste 
2016, em razão da expansão das taxas de desemprego. 

 
Na raiz do problema está uma cultura paternalista na gestão de conflitos, reforçada 

pela estrutura sindical oligopolizada, abrigada no Estado e financiada por contribuições 
obrigatórias, inclusive de trabalhadores não afiliados. 
 

O paternalismo enfraquece a disposição à negociação e a autonomia das partes em 
decidir conforme suas preferências. Na tradição brasileira, o legislado tende a se 

sobrepor ao acordado em convenções coletivas. 
 
Merece apoio, portanto, a disposição manifestada pelo governo Michel Temer (PMDB) 

de encaminhar ao Congresso uma proposta de modificação das regras trabalhistas -
reforma que, de acordo com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, será a segunda na 

ordem de prioridades do Planalto, logo depois da previdenciária. 
 
Já seria progresso digno de comemoração a retomada do projeto que regulamenta a 

terceirização da mão de obra, conforme propósito manifestado pelo ministro. O texto, 
apresentado em 2015 na lista de prioridades do PMDB, encontra-se parado no Senado. 

 
Como diretriz geral, deve-se fugir do populismo que considera qualquer alteração uma 
afronta aos direitos dos trabalhadores. O importante é facilitar a geração de mais 

empregos formais, requisito básico para uma inclusão social sustentável. 
 

Modernizar a CLT e a estrutura sindical com vistas à ampliação do espaço de 
negociação entre empresas e trabalhadores traria maior flexibilidade ao mercado. 
Atuar para reduzir a propensão do sistema atual à geração de gigantesco contencioso 

incentivaria contratações. 
 

As conquistas da cidadania e a dignidade do trabalho não serão garantidas com a 
manutenção de um sistema ineficaz, que aumenta o custo da formalização do emprego 
e tolhe a liberdade de associação sindical. 

 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/07/1792634-a-proxima-reforma.shtml
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Analistas veem horizonte favorável para dividendos no segundo semestre 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Muitas vezes o objetivo do investidor em ações é só o ganho que se pode ter com sua 
valorização na Bolsa, ao vendê-las quando o preço sobe. 

 
Outra maneira de obter retorno nesse mercado, e de uma forma menos arriscada, é 
por meio de recebimento de proventos (dividendos ou juros sobre capital próprio). 

Essa é a forma como as empresas distribuem parte do lucro aos acionistas. 
 

Segundo analistas, este segundo semestre é um momento propício para o investidor 
montar uma carteira de dividendos visando acumular patrimônio. As expectativas são 

de retomada da confiança na economia e dos investimentos, o que deve melhorar 
gradativamente os balanços das companhias. Assim, os lucros devem aumentar, 
engordando os dividendos, consequentemente. 

 
O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, já subiu mais de 27% neste ano, e a 

expectativa é que avance ainda mais, caso o impeachment de Dilma Rousseff se 
confirme e os Estados Unidos não subam os juros no curto prazo, entre outros fatores. 
As apostas são que, ao deixar a interinidade, Michel Temer consiga implementar as 

reformas necessárias para recuperar a economia. 
 

"Quem quer investir em ações mirando os dividendos precisa ter um perfil de longo 
prazo e buscar empresas com bons fundamentos, que tragam retornos crescentes", 
diz Raphael Figueiredo, analista da Clear Corretora. "E o momento para fazer isso é 

muito bom, diante da melhora das expectativas." 
 

Figueiredo diz que, contra essa estratégia, pesa o cenário de juros altos no país, que 
tornam a renda fixa mais atrativa. "Mas, com a perspectiva de queda da inflação, os 
juros tendem a cair, e o recebimento constante de dividendos pode trazer retornos 

consideráveis ao longo do tempo." 
 

A taxa de retorno dos dividendos, chamada de "dividend yield" em inglês, é obtida 
pela divisão do valor do provento pelo preço da ação. O resultado é multiplicado por 
100 para obter a porcentagem. Por exemplo, se o provento é de R$ 3, e a ação vale 

R$ 30, o "dividend yield" é de 10%. 
 

A estratégia ideal, segundo analistas, é garantir o recebimento constante de 
dividendos e reinvesti-los na compra de mais ações, de forma a ampliar o patrimônio. 
Ou seja, quanto mais ações, mais dividendos. 

 
"É um investimento que pode ser usado como complemento da aposentadoria ou para 

pagar a faculdade do filho, ", diz Pedro Galdi, analista-chefe da Upside Investor. 
 
CUIDADOS 

O investidor, no entanto, deve ter certos cuidados antes de montar uma carteira de 
dividendos. Segundo especialistas, é importante não investir em uma única empresa, 

nem em um único setor, para diluir o risco. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792699-analistas-veem-horizonte-favoravel-para-dividendos-no-segundo-semestre.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792699-analistas-veem-horizonte-favoravel-para-dividendos-no-segundo-semestre.shtml


É recomendável saber o histórico da companhia e qual a política e a frequência de 
pagamento dos proventos. É preciso acompanhar o desempenho da empresa. Se 
houver sinais de que algo não vai bem, é melhor se desfazer da ação. "O ideal é contar 

com a ajuda de uma consultoria", diz Galdi. 
 

Especialistas aconselham a escolha de empresas com baixo endividamento e forte 
geração de caixa. 

 
Entre os setores que costumam pagar dividendos com maior retorno estão empresas 
de serviços públicos, principalmente as de energia elétrica, mesmo com as dificuldades 

que enfrenta. "As elétricas sofreram nos últimos anos com a ingerência política, mas 
a tendência agora, com a mudança de governo, é que o setor se recupere", diz 

Figueiredo, da Clear.  
 

Crédito concentrado no setor público trava investimento em infraestrutura 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 
 

De cada R$ 3 usados para fazer obras de infraestrutura no Brasil, praticamente R$ 2 
são provenientes de órgãos públicos, fundos e bancos estatais. 

 
Levantamento inédito da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indica que um dos 

motivos para o baixo investimento em infraestrutura no país é a forte concentração 
em recursos do setor público. 
 

Essa característica é especialmente expressiva na área de transporte, responsável pela 
maior quantidade de recursos gastos em infraestrutura no país —cerca de 50% dos 

valores. 
 
De acordo com o trabalho, coordenado pelo consultor Cláudio Frischtak, nessa área 

80% dos recursos que bancaram obras em 2014 são do orçamento público ou de 
bancos estatais, como BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) e Caixa. A outra parte vem de capital das empresas ou de empréstimos junto 
a órgãos privados. 
 

Em saneamento, a concentração chega a ser maior, com 93% dos valores financiados 
pelo setor público. Mas os valores investidos são proporcionalmente menores do que 

na área de transportes. 
 
Já em energia elétrica e em telecomunicações, o investimento público é menor. No 

setor de telefonia, as empresas conseguem recursos privados para fazer praticamente 
80% dos investimentos. Em energia, esse percentual é de 43%. 

 
BAIXO INVESTIMENTO 
O investimento em infraestrutura, considerado muito baixo no Brasil, manteve-se 

inalterado na última década e, desde 2015, está caindo. 
 

Segundo Frischtak, o país tem muito ainda a construir em infraestrutura, já que o que 
está pronto representa cerca de 40% do PIB (Produto Interno Bruto). Em economias 
mais avançadas, esse valor chega a 70% a 75% do PIB. 

 
O percentual de investimento passou o período de 2008 a 2014 praticamente 

inalterado, variando de 2,2% a 2,4% ao ano. Em 2015, com a crise, esse índice ficou 
abaixo de 2%. Nos cálculos de Frischtak, o país deveria investir 5% do PIB ao ano. 
 

O consultor lembra que a forte concentração de financiamento público para 
investimentos foi necessária no mundo todo no pós-guerra. Mas, após os anos 1990, 

os Estados chegaram a um limite para essa política.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792692-credito-concentrado-no-setor-publico-trava-investimento-em-infraestrutura.shtml
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Para ele, hoje manter o financiamento concentrado em recursos públicos afasta 
investidores. 
 

Integrante do Conselho de Infraestrutura da CNI, Frischtak lembra que, para atrair o 
mercado privado de empréstimo, que hoje aceita comprar títulos públicos de países 

que pagam juros negativos (ou seja, ele perde dinheiro quando compra esse papel), 
seria necessário que o país tivesse estabilidade monetária e reduzisse juros. 

 
"É difícil mobilizar recursos privados quando se compete com o Tesouro", lembra o 
consultor, que aponta a segurança e a liquidez dos títulos públicos como vantagem. 

 
Na opinião dele, o governo interino de Michel Temer, apesar do pouco tempo e de 

poucas ações efetivas, está direcionando suas iniciativas para o caminho correto.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fabricantes de caminhão devem receber multa bilionária na UE 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Bruxelas deve aplicar, nesta semana, uma multa de cartel recorde contra alguns dos 

maiores fabricantes de caminhões da Europa, por suposto conluio na fixação de preços 
por vários anos. 
 

A decisão dá desfecho a um inquérito de cinco anos contra Scania, Iveco, DAF, Volvo, 
Daimler e MAN. Quatro delas já fizeram provisões de cerca de € 2,85 bilhões para as 

multas. Como delator no caso, a MAN, da Volkswagen, deve se livrar de punições. 
 
As acusações, emitidas por Margrethe Vestager, comissária de competição da União 

Europeia, abrangem conluio por 14 anos para a fixação de preços e o atraso na 
introdução de tecnologias que reduzem gases poluentes. 

 
As multas devem superar os recordes anteriores: € 1,4 bilhão contra um cartel de 
monitores de computador e televisão, em 2012, e o € 1,8 bilhão envolvido no 

escândalo da manipulação da taxa Libor para empréstimos entre bancos em Londres, 
também naquele ano. A punição total às companhias envolvidas poderia chegar a € 

10,7 bilhões. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792691-fabricantes-de-caminhao-devem-receber-multa-bilionaria-na-uniao-europeia.shtml
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As montadoras também podem vir a enfrentar ações na Justiça movidas por empresas 
de transporte que foram expostas a preços inflacionados por mais de uma década. 
Existem cerca de 600 mil transportadores na Europa, a maior parte são pequenas 

empresas.  
 

Brasileiro quer se aposentar antes de completar 60 anos, diz Datafolha 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Parcela significativa da população brasileira espera se aposentar antes de completar 

60 anos de idade e resiste à proposta de estabelecer uma idade mínima para a 
aposentadoria dos trabalhadores do setor privado, defendida pelo governo do 

presidente interino, Michel Temer. 
 
Pesquisa concluída na semana passada pelo Datafolha mostra que somente 24% dos 

brasileiros esperam se aposentar depois dos 60 anos. Outros 24% querem se 
aposentar quando tiverem entre 56 e 60 anos de idade, e 21% gostariam de chegar à 

aposentadoria antes disso. 
 
Na média, os entrevistados apontaram 60 anos como a idade ideal para a 

aposentadoria. Os homens gostariam de se aposentar aos 61, e as mulheres, aos 59, 
de acordo com a pesquisa do Datafolha. 

 
O governo Temer promete apresentar ao Congresso no segundo semestre uma 
proposta de reforma da Previdência Social para estabelecer idade mínima para as 

aposentadorias e outras medidas para conter a expansão dos gastos com o benefício. 
 

 
Somente no ano passado, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acumulou 
deficit de R$ 86 bilhões com o pagamento de aposentadorias, equivalente a 1,5% do 

PIB (Produto Interno Bruto). A previsão do governo é que o deficit previdenciário atinja 
2,7% do PIB no próximo ano. 

 
REFORMA 
O governo Temer ainda não tem uma proposta de reforma pronta para apresentar ao 

Congresso. Negociações com as centrais sindicais foram suspensas recentemente, à 
espera do desfecho do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

previsto para agosto. 
 
O presidente interino já indicou que gostaria de fixar a idade mínima para 

aposentadoria em 65 anos para os homens e um pouco menos para as mulheres, 
considerando o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Os sindicatos são 

contra. 
 
A ideia divide a opinião pública ao meio. Segundo o Datafolha, 53% dos brasileiros 

são a favor da definição de uma idade mínima e 43% são contra. O apoio à proposta 
é maior entre os mais ricos do que entre os mais pobres. 
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Para 57% dos entrevistados pelo instituto, a idade mínima para aposentadoria poderia 
ser a mesma para homens e mulheres. Outros 41% são contra a ideia e preferem que 
o limite seja diferente. 

 
Segundo a pesquisa do Datafolha, 59% dos entrevistados acham que os brasileiros se 

aposentam mais tarde do que deveriam e 27% dizem que eles param de trabalhar no 
momento certo. Somente 11% acham que os brasileiros se aposentam cedo demais. 

 
Essa impressão é mais forte para os brasileiros com renda mais alta do que para os 
mais pobres. Entre os que têm renda superior a dez salários mínimos, 24% afirmam 

que os brasileiros se aposentam muito cedo. Entre os mais pobres, com renda inferior 
a dois mínimos, somente 9% concordam com isso. 

 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
A legislação atual permite que os trabalhadores do setor privado se aposentem após 

35 anos de contribuição com a Previdência, no caso dos homens, ou 30, no caso das 
mulheres. Quem não tiver tempo de serviço suficiente pode se aposentar por idade, 

aos 60. 
 
As estatísticas do Ministério do Trabalho e da Previdência Social mostram que, em 

média, os brasileiros se aposentam aos 59,4 anos, mais cedo do que em países ricos 
como os Estados Unidos, a Alemanha e a França. 

 
A pesquisa do Datafolha foi realizada na quarta e na quinta-feira da semana passada. 
Foram feitas 2.792 entrevistas em 171 municípios. 

 
A PREVIDÊNCIA EM NÚMEROS 

 
R$ 86 bi 
Foi o deficit da Previdência no ano passado com o pagamento de aposentadorias, o 

equivalente a 1,5% do PIB 
R$ 91 bi 

Foi o rombo na Previdência rural em 2015. A urbana teve superavit de R$ 5,1 bilhões 
59,4 anos 
É a idade média em que os brasileiros se aposentam 

1,06 milhão 
Foi o total de aposentadorias concedidas em 2015 pelo INSS 

73,5 milhões 
Será a população idosa em 2060 (33,7% do total). Hoje, são 22 milhões (10%) 
Tempo de contribuição 

Além do Brasil, só Equador, Irã e Iraque permitem se aposentar sem idade mínima  
 

Brasil perde talentos para outros países 

18/07/2016 – Folha de S.Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

No início de 2015, a arquiteta Christiane Roy, 39, e seu marido, o engenheiro Gustavo 

Taglianetti, 40, se sentiam na corda bamba. Profissional liberal, ela começou a ver o 
volume de trabalho aumentar e os ganhos encolherem porque seus clientes queriam 

gastar menos, o que demandava extensas pesquisas de preços. Ele foi absorvendo 
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tarefas dos colegas que eram demitidos na empresa para a qual trabalhava e vivia a 
ameaça constante de corte. 
 

"Nosso estresse aumentou muito", diz Roy. 
 

A crise econômica precipitou uma decisão que já consideravam tomar por causa da 
violência em São Paulo: mudar para o exterior. Em setembro do ano passado, o casal 

deixou o Brasil e foi viver em Toronto, no Canadá, com as duas filhas. 
 
Em dois meses, Taglianetti conseguiu uma vaga como engenheiro. Roy se dedica à 

adaptação das filhas, antes de tentar um emprego. Ela diz que a família perdeu um 
pouco o padrão de vida, não tem empregada, algo incomum no mundo desenvolvido. 

Mas acredita que ganharam em segurança e na qualidade da escola das filhas. 
 
Um número crescente de profissionais qualificados tem seguido a mesma trilha, o que 

se traduz em uma forte onda de emigração que ganhou velocidade com a recessão 
econômica no Brasil. 

 
SAÍDA 
No ano passado, 2.500 brasileiros obtiveram visto de imigração para os EUA, número 

superior aos 1.605 de 2014. O crescimento de 55% foi o décimo maior entre 138 
países, segundo estatísticas do governo americano. 

 
O Reino Unido emitiu 945 permissões de trabalho para cidadãos do Brasil nos primeiros 
nove meses do ano passado, maior patamar desde 2006. 

 
O número de vistos para brasileiros entrarem no Japão (incluindo todas as categorias, 

como turismo, negócios e trabalho) retornou em 2015 ao patamar anterior a 2008 —
ano em que o mundo rico entrou em crise e muitos brasileiros deixaram o país. 
 

A economia brasileira chegou a sentir os efeitos negativos, mas reemergiu com força 
em 2010, quando cresceu vigorosos 7,5%. 

 
A combinação atraiu brasileiros que viviam fora e estrangeiros. Não faltava emprego, 
e o mercado de trabalho disputava profissionais qualificados, que recebiam 

remuneração mais alta. O real forte e a crise externa tornavam esses salários ainda 
mais competitivos em relação aos pagos em outros países. 

 
Porém, uma combinação de gastos públicos excessivos, inflação alta e fraqueza da 
economia mundial fez o Brasil mergulhar, em 2014, em uma forte recessão que já 

dura dois anos. 
 

Embora economistas digam que o país está perto do fundo do poço, as consequências 
da talvez pior recessão da história republicana do país tendem a se estender por 

muitos anos. 
 
CLIMA DE OBA, OBA 

O caso da fuga de profissionais e empreendedores para o exterior ilustra bem essa 
questão. 

 
O empresário Geraldo Rodrigues, 52, tinha vendido 70% de sua empresa de 
gerenciamento de carreiras esportivas e estava bem financeiramente na bonança. 

Mas diz que viu semelhanças com este período e o que sucedeu a implantação do 
Plano Cruzado. 

 
"Comecei a sentir um clima de 'oba, oba'. A hiperinflação dos anos 1980 me quebrou 
e me deu uma úlcera. Não queria passar por isso de novo", conta Rodrigues, que se 

mudou para Miami, nos EUA, em 2009. 
 



Preferiu investir lá os recursos que angariou: comprou imóveis e começou um novo 
negócio, de equipamentos de audiovisual. 
 

No longo prazo, algumas consequências desse movimento migratório podem até ser 
positivas. Mas, até lá, os efeitos negativos predominam, e o balanço final, segundo 

especialistas, é de difícil mensuração. 
 

Se esses profissionais retornam ao país, trazem mais experiência e qualificação. 
 
Ex-aluno da Universidade da Califórnia (EUA), o sociólogo Simon Schwartzman, 

pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade (Iets), concorda com 
a possibilidade. Mas ressalta que, no curto prazo, o efeito é negativo, e os ganhos 

futuros, incertos. 
 
"Estamos perdendo talentos, pessoas muito qualificadas, que podem voltar ou não 

porque muitas vezes, quando saem, também buscam melhor qualidade de vida, menos 
violência, melhor educação para os filhos." 

 
Para João Amaro, professor da FGV-SP e da Nova School of Business and Economics, 
em Portugal, o movimento é positivo no longo prazo. 

 
"É bom para o país que as pessoas saiam, cresçam profissionalmente e culturalmente, 

e depois voltem." 
 
Representações diplomáticas do Brasil nos EUA têm, desde 2015, relatado ao 

Itamaraty o desembarque, cada vez mais frequente, de famílias brasileiras no país. As 
estatísticas oficiais sobre esse fluxo mais recente só devem sair no fim do ano. 

 
SEM VOLTA 
Muitos dão sinais de que não pretendem voltar. 

 
A empresária carioca Vivian Mayrink Cirillo, 38, mudou-se com o marido e os três filhos 

para Weston, na Flórida, no início do ano passado. Ela diz que percebeu os efeitos da 
crise econômica no aumento da violência no Rio. Isso fez ela e o marido optarem por 
deixar o país. Nos EUA, ela diz que encontrou boas escolas e segurança. 

 
"Percebemos que chega uma família brasileira aqui por semana", diz ela, que manteve 

no Brasil sua empresa de gestão de marcas. 
 
"Não penso em voltar, não. Aqui temos tranquilidade e não me acostumaria a viver 

novamente no clima de eterna vigília e de medo que tínhamos no Rio."  
 

Brasil volta a entrar na rota de grandes empresas 

18/07/2016 – Portal Contábil 

 
O Brasil será o destino de investimento preferido de praticamente uma a cada dez 

multinacionais até 2018. Em um levantamento feito pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre a percepção do setor privado em relação às economias mais 
promissoras para se investir entre 2016 e 2018, o país aparece na sétima colocação.  

 
No total, 11% das empresas questionadas responderam que apostariam no mercado 

brasileiro. Em 2014, a economia brasileira aparecia na quarta posição, 
superada apenas por China, Estados Unidos e Índia. 
 

Hoje, Reino Unido, Alemanha e Japão voltaram a superar o Brasil. Nos últimos quatro 
anos, os novos investimentos em fábricas e novos serviços, sem contar as aquisições 

e fusões, foram reduzidos de US$ 48 bilhões para apenas US$ 17,9 bilhões no 
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Brasil. Somando todo o fluxo de investimentos ao país, a constatação também 
aponta para uma queda. Em 2011, o Brasil havia recebido US$ 96 bilhões. 
 

Em 2014, o volume caiu para US$ 73 bilhões e, em 2015, para US$ 65 bilhões. Com 
um impacto da desvalorização do real e a hesitação em investir, os estoques de 

investimentos passaram de US$ 640 bilhões no Brasil em 2010 para US$ 485 
bilhões em 2015. 

 

O que esperar do novo PIS/Cofins? 

18/07/2016 – Portal Contábil 
 
No fim do ano passado, uma das últimas atitudes do ex-ministro da Fazenda Joaquim 

Levy foi de encaminhar o Projeto de Lei nº 95/2015, de autoria do então senador José 
Serra (atualmente ministro das Relações Exteriores) que trata da reforma do Programa 

de Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 
PIS/Pasep. A ideia é que as mudanças comecem por essas contribuições e depois se 
estendam para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. 

 
Seguramente, esse é um tema que afeta diretamente o dia a dia das empresas de 

todos os portes e segmentos e ainda pode causar diminuição do Produto Interno Bruto 
– PIB, retração econômica e, por conseguinte, aumento do desemprego.  

 
Em entrevista à Revista Dedução, o professor Marcelo Domingues de Andrade, 
advogado da Guerreiro e Andrade Advogados comenta os principais impactos que essa 

proposta trará caso seja aprovada. 
 

O que o senhor espera da reforma do PIS/Cofins? 
Primeiramente, é válido lembrar que estes dois tributos recaem sobre a mesma base 
de cálculo e são de caráter social. Então, a unificação no pagamento de tributo é 

sempre muito bem-vinda, haja vista o exemplo do Simples Nacional em que as 
empresas, numa única guia de arrecadação – DAS, recolhem diferentes tributos que 

posteriormente são redirecionados para os órgãos públicos específicos.  
 
Para o PISdevemos entender que financia o capital do Banco Nacional de 

Desenvolvimento – BNDES e o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Já aCofins 
financia a Seguridade Social – saúde, assistência social e previdência social. Feito este 

introito, é importante salientar que o governo pretende, num primeiro momento, 
apresentar a reforma isolada como forma de “teste”, começando pelo PIS. 
 

E segundo a Receita Federal, essa reforma gradual do PIS servirá “como período de 
avaliação das novas regras, inclusive quanto à calibragem de alíquotas, evitando 

perdas e ganhos de arrecadação em relação à legislação atual, além de permitir outros 
ajustes que se mostrem necessários ou convenientes.” 
 

Qual é a principal mudança com o novo PIS/Cofins? 
Não há uma única e principal mudança, senão quatro principais aspetos a serem 

mudados e alterados: simplificação no recolhimento, neutralidade econômica, 
ajustamento de regimes diferenciados (reduzindo ou eliminando incentivos a 
determinados setores) e isonomia no tratamento de pequenas empresas. Isso 

caracteriza uma espécie de tributo sobre o valor agregado em que as empresas se 
creditam para abatimentos na compra de insumos e matéria prima. 

 
Essa nova proposta pode ser vista como benéfica? 
Sim, desde que as alíquotas sejam coesas, principalmente pela diferenciação que 

poderá existir em setores de bens e serviços. Isso porque a proposta prevê um valor 
menor de alíquotas para setores como educação, saúde, tecnologia da informação etc. 

Para os setores de construção civil, hotelaria, agências de viagens e outros as alíquotas 
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serão intermediárias. Já os setores farmacêuticos, de veículos e autopeças continuarão 
com regime diferenciado. 
 

O modelo atual de cobrança é complexo? 
Pelo modelo atual, a cobrança é realizada de forma diferenciada para as empresas que 

operam no lucro real ou no lucro presumido, além daquelas que estão cadastradas no 
Programa do Simples Nacional.  

 
Então, funciona no seguinte formato: para as empresas que operam pelo lucro real – 
indústrias, por exemplo – são deduzidas alíquotas de 1,65% do PIS e 7,6% da Cofins 

totalizando 9,25%, e pelo sistema não-cumulativo, conseguem deduzir do tributo a 
pagar o que já foi pago pelos fornecedores, então com reduções em custos, despesas 

e encargos. 
 
Por sua vez, as empresas que operam no lucro presumido – de serviços – pagam 

alíquotas de 0,65% do PIS e 3% da Cofins, num total de 3,65% sobre a receita 
operacional bruta (faturamento) e no sistema cumulativo. 

 
 As empresas que estão cadastradas no Simples Nacional arrecadam de forma única 
toda a carga tributária existente e com alíquotas reduzidas. Hoje, a alíquota para estas 

empresas é de 0,57% e permanecerá esse mesmo percentual sobre o faturamento 
bruto. 

 
Como será o tratamento para o novo sistema do PIS? 
Para o novo sistema do PIS o recolhimento será pelo regime não-cumulativo o que 

possibilitará o crédito mais amplo de desconto, por exemplo de produtos intangíveis. 
Ademais, alguns bens adquiridos poderão se beneficiar com abatimento, por exemplo, 

material de escritório adquirido por empresas de serviços. 
 
 Além disso, a adoção das regras sobre custos e despesas será a mesma utilizada para 

custos e despesas dedutíveis para fins de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. 
 

E as empresas do Simples Nacional? 
Essas empresas poderão gerar crédito para seus clientes independente do regime 
tributário em que estiver sendo regida. É importante salientar que existem ainda 

regimes diferenciados de recolhimento para instituições financeiras, entidades sem 
fins lucrativos, empresas de fomento comercial etc., e também recolhimentos nos 

diferenciados nos casos de substituições tributárias, alíquotas reduzidas, alíquotas 
concentradas, ou seja, uma complexidade de normas a que os contribuintes devem 
estar atentos, do contrário se tornarão inadimplentes junto ao fisco por 

desconhecimento do emaranhado e calamitoso sistema tributário do PIS/Cofins. 
 

Tal proposta pode elevar a burocracia? 
A tendência do governo é justamente a redução da burocracia pelo fato de haver o 

pagamento numa única guia, com sistema integrado de cálculos independente dos os 
setores. 
 

A reforma proposta pela Receita Federal coloca tanto PIS (que será 
atualizada primeiro) quanto o Cofins em um regime tributário não-

cumulativo. Isso quer dizer que a tributação ocorrerá somente sobre o valor 
agregado. Segundo o órgão, tal medida simplificará o processo de pagamento 
e dará maior “justiça” na tributação. Haverá aumento na arrecadação do 

governo? 
Sim, haverá aumento de arrecadação, porém haverá aumento de crédito nas 

operações o que permite uma maior margem de desconto no momento da negociação 
comercial podendo haver um equacionamento.  
 

Isso quando se tratar de empresa no lucro real. Mas as empresas de serviços do lucro 
presumido sofrerão um aumento da carga tributária o que poderá desencadear no 



aumento do serviço a ser prestado. De qualquer sorte, ainda não é possível prever a 
exatidão deste aumento enquanto não forem divulgadas as alíquotas. 
 

Qual será o impacto dessa mudança para as empresas, de forma geral? 
O impacto maior poderá ocorrer nas empresas de serviços que normalmente 

trabalham no regime tributário do lucro presumido com alíquota de 3,65% sobre o 
faturamento. Mas vigorando a unificação do PIS e da Cofins, estas empresas poderão 

sofrer muito com o aumento da carga tributária, isso porque a alíquota passará para 
o sistema do lucro real e então não-cumulatividade com alíquotas de 9,25%.  
 

O problema é que as empresas de serviços não terão direito ao desconto de muitos 
créditos haja vista que o capital humano é seu maior aliado e sobre os salários não há 

desconto a ser considerado.  
 
Com isso, haverá um aumento da carga tributária para empresas do setor de serviço, 

sem direito a grandes descontos em créditos de custos, despesas e encargos. E pelo 
efeito cascata, estas empresas irão aumentar o valor de seus serviços podendo então 

gerar uma inflação no mercado.  
 
A unificação afetará a apuração de impostos de quase 2,6 milhões de empresas do 

País, o que representa 36% das prestadoras de serviços em atividade. O setor conta 
com mais de 7,9 milhões de empresas e movimenta R$ 1,4 trilhão por ano. 

 
 O número de empregos soma 19,4 milhões, maior do que o agronegócio, a indústria 
e o comércio juntos. 

 
As empresas contábeis irão trabalhar a mais? 

A análise de crédito a ser feita pelos escritórios de contabilidade, tanto por parte da 
empresa que gerou o crédito quanto pela empresa que irá se beneficiar deste crédito, 
deve mais apurada, consequentemente um trabalho a mais a ser desenvolvido, porém 

com as possibilidades de recursos existentes nos sistemas de computação, basta 
acrescentar o comando nos softwares e a leitura de créditos. Dessa forma, a 

compensação será automática. 
 
Para garantir a “neutralidade da carga fiscal”, o novo PIS vai ter três 

alíquotas: modal, intermediária e reduzida. Qual sua opinião sobre isso? 
Importante para que não haja um grande descompasso no momento em que as 

empresas que atuavam na cumulatividade passem a at uar no valor agregado. Então, 
pelo entendimento da Receita Federal, haverá uma “calibragem da alíquota” evitando 
perdas ou ganhos de arrecadação. 

 
Mas, minha opinião é de que o percentual destas alíquotas poderão prejudicar muitas 

empresas de diversos setores, exceto aquelas com redução ou mesmo intermediária. 
De qualquer forma, resta, mais uma vez, aguardar os parâmetros a serem 

estabelecidos pelo governo federal e então tecer novos comentários. 
 

Produtividade é a pior desde os anos 50 

18/07/2016 – Portal Contábil 
 

 
 

 
 
 

 
O abismo que separa a produtividade brasileira da americana não para de crescer. 

Enquanto os Estados Unidos conseguem fabricar um produto com apenas um 
trabalhador, no Brasil, a mesma peça exige quatro pessoas. É a pior relação desde a 
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década de 1950, quando o País vivia os reflexos da industrialização iniciada 20 anos 
antes. A má notícia é que, com inúmeros gargalos para serem superados e afundado 
numa das piores crises da história, o País não esboça nenhuma reação para reverter 

esse quadro no curto e médio prazos. 
 

No fim do ano passado, um trabalhador brasileiro era capaz de produzir US$ 29.583 e 
um americano US$ 118.826, segundo levantamento do Conference Board, compilado 

pelo pesquisador Fernando Veloso, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).  
 

Nas palavras do Nobel de Economia, Paul Krugman, “produtividade não é tudo, mas 
no longo prazo é quase tudo”. Na prática, ela está diretamente relacionada às riquezas 

geradas por um país e seu comportamento determina o padrão de vida da sociedade. 
 
Até 1980, o Brasil conseguia melhorar a sua produtividade em relação aos 

concorrentes e diminuir a diferença para os Estados Unidos – hoje considerada a 
economia mais produtiva do mundo. 

 
 “Entre as décadas de 1930 e 1970, havia um crescimento fácil da produtividade 
brasileira por causa do processo de industrialização que levou parte dos trabalhadores 

rurais para as fábricas – trajetória vivida hoje pela China”, afirma a diretora do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fernanda De Negri. 

 
No melhor momento na relação entre os dois países, em 1980, pouco mais de dois 
trabalhadores brasileiros produziam o mesmo que um americano. A partir daí, no 

entanto, o cenário mudou e o Brasil foi ficando para trás.  
 

Com a abertura comercial, até houve um ganho da produtividade das empresas 
brasileiras, mas a um custo muito alto por causa da quebradeira de várias empresas 
que não estavam preparadas para a concorrência internacional.  

 
“Na indústria, por exemplo, houve um ganho de produtividade muito grande até 1997 

e a gente atribui parte à abertura. Ela forçou as empresas a produzir melhor, mas 
também eliminou as mais ineficientes”, diz Regis Bonelli, pesquisador do IBRI/FGV. 
 

Atualmente, a economia brasileira enfrenta um cenário perverso. O setor produtivo 
tem dificuldade para aumentar a sua eficiência porque passou a conviver com 

problemas que vão da baixa qualificação do trabalhador ao chamando Custo Brasil, 
que envolve a elevada e complexa carga tributária, excesso de burocracia e má 
qualidade da infraestrutura – um dos pesadelos das empresas no País. 

 
Sem ferrovias suficientes e com as estradas em condições precárias, qualquer 

eficiência conseguida dentro da fábrica é achatada pelos custos logísticos. A Weg, 
multinacional presente em 11 países, sabe bem o que isso significa.  

 
“Nos Estados Unidos, um caminhão consegue percorrer 400 quilômetros (km) num 
dia. Aqui, conseguimos só 45 km”, diz o superintendente Administrativo e Financeiro, 

André Luis Rodrigues. Ele destaca que o descumprimento de prazos acarreta multas à 
empresa, já que o atraso pode comprometer o andamento de um projeto. 

 
Investimento. Parte desses problemas é resultado do baixo investimento nos últimos 
anos – no primeiro trimestre de 2016, ficou em 16,9% do PIB (na China, é de quase 

50% e na Índia, 33%).  
 

“Menos investimentos significa menos produtividade, do trabalho e de capital. Apenas 
a qualificação da mão de obra não é suficiente se a empresa não investe em máquinas 
modernas”, diz o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi), Rafael Fagundes Cagnin. 
 



O motivo, diz ele, é a elevada taxa de juros no País (hoje 14,25% ao ano), que 
desestimula projetos de expansão e melhorias de eficiência. “Há uma drenagem de 
recursos que poderiam ir para a produção e vão para o mercado financeiro.” 

 
Na avaliação do vice-presidente Sênior da Basf, Eduardo Leduc, da Unidade de 

Proteção de Cultivos, o baixo investimento do Brasil é decorrente da falta de 
previsibilidade e de um plano de governo que indique a direção do País.  

 
“Temos feito investimentos elevados, mas poderíamos trazer ainda mais recursos se 
as condições fossem mais favoráveis. Na disputa com outros países por dinheiro, às 

vezes a gente perde.” 
 

Mas, assim como há entraves da porteira para fora, também há problemas da porteira 
para dentro das fábricas. E uma delas é a gestão ultrapassada de muitas empresas, 
que continuam administrando os negócios como em décadas passadas.  

 
Falta educação para os gestores adotarem práticas modernas de gerenciamento e 

conseguir elevar o padrão da companhia, afirma o coordenador do Centro de Políticas 
Públicas do Insper, Naercio Menezes Filho. 
 

O quadro da produtividade brasileira é ainda mais dramático quando comparado com 
outros países. Atualmente, até a China tem se aproximado do Brasil. Neste ano, um 

trabalhador chinês vai produzir US$ 25.198.  
 
“Estamos ficando cada vez mais para trás e isso é resultado do processo de 

desindustrialização no País”, diz o diretor da Federação das Indústrias de São Paulo, 
José Ricardo Roriz. 

 

Analistas estimam retração menor do PIB em 2016 e 2017 

18/07/2016 – R7 
 

Mesmo depois do resultado do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) de maio 
pior do que as estimativas do mercado financeiro, o Relatório de Mercado Focus, 
divulgado nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central, voltou a mostrar alívio para o 

Produto Interno Bruto (PIB). Pelo documento, a projeção passou de -3,30% para -
3,25%.  

 
Esta é a terceira semana em que há uma melhora das previsões, que estava em -
3,44% um mês atrás. Para 2017, a mediana das previsões do mercado também 

melhorou. Estava em +1,00% e agora passou para 1,10% de um levantamento para 
o outro. 

 
No mês passado, o BC informou no Relatório Trimestral de Inflação que a sua nova 
estimativa para o PIB deste ano é de uma retração de 3,3% ante baixa de 3,5% vista 

na edição anterior do documento. 
 

As estimativas para a produção industrial mostraram tendências diferentes na 
pesquisa Focus para este e o próximo ano. Para 2016, a queda prevista ficou mais 
acentuada agora, passando de uma queda de 5,80% para uma baixa de 5,95%. Já 

para 2017, a projeção melhorou, passando de uma alta de 0,67% (onde já estava há 
quatro semanas) para um avanço de 0,77%. 

 
Pioraram as projeções para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do 
setor público e o PIB. No caso de 2016, a mediana saiu de 44,00% para 44,40% de 

uma semana para outra.  
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Um mês atrás, estava em 43,25%. Para 2017 no boletim Focus, as expectativas 
avançaram de 48,66% para 49,10% ante projeção apontada um mês atrás de 
48,00%. 

 
Selic 

Em semana de estreia da nova cúpula do Banco Central na reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom), o Relatório de Mercado Focus trouxe estabilidade em 

praticamente todos os itens revisados semanalmente pelo mercado financeiro.  
 
A Selic para 2016 continuou em 13,25% ao ano como na semana passada (estava em 

13,00% um mês atrás) e a para 2017 prosseguiu em 11,00% ao ano pela terceira 
semana consecutiva. Quatro edições atrás da pesquisa Focus estava em 11,25% aa. 

 
Já a Selic média deste ano ficou estacionada em 14,06% aa pela segunda semana 
seguida, mas a de 2017 mostrou uma alta de 11,67% para 11,75% ao ano, o que 

pode antecipar uma mudança na mediana nas próximas semanas. Há um mês, a 
mediana das taxas médias projetadas para este e o próximo ano eram de, 

respectivamente, 13,97% e 11,67%. 
 
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de 

médio prazo, a taxa - que atualmente está em 14,25% ao ano - a Selic terminará este 
ano em 13,75% aa, e não mais em 14,00% aa, como previam até a semana anterior. 

Para o ano que vem, as estimativas ficaram estáveis em 11,25% aa. 
 

Governo já avalia novo corte no Orçamento 

18/07/2016 – R7 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Para garantir o cumprimento da meta fiscal diante de um quadro com a arrecadação 

federal surpreendentemente baixa, o governo já trabalha com a possibilidade de novo 
corte no Orçamento deste ano, segundo fonte da área econômica. O valor ainda está 
em discussão e varia de R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões. 

 
O valor do novo corte, que ainda não foi definido, está no entrave sobre a possibilidade 

de o governo federal buscar ou não um resultado fiscal melhor para compensar a 
frustração do desempenho das contas de Estados e municípios. 
 

“Estamos trabalhando para isso [o novo corte]. Como a arrecadação está frustrando 
as expectativas, terá necessidade de até o final do ano cortar despesas”, afirmou um 

integrante da equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O governo terá que 
fazer um corte em um grupo de despesas e, ao mesmo tempo, liberar recursos para 
despesas emergenciais. 

 
“Essa gestão é permanente. Quando está sobrando é mais tranquilo mas temos uma 

meta de déficit de R$ 170,5 bilhões”, comentou a fonte. O governo, afirmou, não quer 
correr riscos de descumprimento da meta. “Se tiver o risco, temos que agir agora, não 
dá para esperar”, disse. “É um processo de torniquete”, comparou. 

 
Compensação 

A meta de resultado das contas públicas é fixada na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) para o setor público como um todo, o que abrange União, Estados, 
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municípios e empresas estatais. Quando algum desses entes tem uma performance 
abaixo do esperado, o governo federal precisa apertar ainda mais o cinto para 
compensar a diferença para garantir que o resultado previsto na lei seja alcançado. 

 
 

Neste ano e em 2017, a LDO diz que, em caso de frustração, a União não está obrigada 
a fazer um esforço adicional. O grande debate, no momento, é se essa autorização 

legal será ou não utilizada. 
 
Fechar anúncio 

O Ministério da Fazenda defende o compromisso com a meta de todo o setor público 
e, por isso, entende ser necessária a compensação do déficit dos governos regionais. 

Mas outros setores do governo, entre eles o Ministério do Planejamento, avaliam que 
a compensação só deverá ser feita se o desempenho das receitas melhorar até o fim 
do ano. 

 
Se não houver compensação, a meta prevista para o setor público consolidado, de 

déficit R$ 163,9 bilhões, poderá ser maior, sem a compensação do resultado negativo 
esperado para os Estados e municípios. 
 

Técnicos sabem que as contas dos governos regionais fecharão no vermelho porque o 
acordo de refinanciamento das dívidas com o Tesouro Nacional abriu espaço para mais 

gastos. O impacto negativo estimado é de R$ 20 bilhões. 
 
Em recente entrevista, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda, Mansueto Almeida, assegurou que o governo faria a compensação do déficit 
dos Estados. 

 
Ele garantiu que o governo está comprometido a fazer um esforço fiscal maior para 
cobrir eventuais frustrações da meta fiscal dos Estados e municípios em 2016 e em 

2017. Segundo Mansueto, as metas do setor público consolidado definidas para estes 
dois anos já levam em conta o déficit previsto para os governos regionais. “Está na 

conta”, disse o secretário. 
 
Por isso, o secretário afirmou que é indiferente que a LDO de 2016 - e a de 2017, que 

está para ser aprovada no Congresso - não obrigue a compensação pela União da meta 
dos governos regionais, como em anos anteriores. 

 
Pela LDO deste e do próximo ano, o governo federal foi desobrigado de buscar um 
resultado melhor em suas contas para compensar um eventual desempenho pior do 

que o esperado por parte dos Estados e municípios, como era habitual. O texto da LDO 
é claro ao dar ao governo a opção de compensar ou não eventual déficit. O texto usa 

o verbo “poderá”. 
 

Congresso promulga lei que libera uso do saldo do FGTS para consignado 

18/07/2016 – G1 

 
O Congresso Nacional promulgou a lei que permite que o trabalhador do setor privado 
ofereça até 10% do saldo de seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como 

garantia em um empréstimo consignado – com desconto na folha de pagamento.  
 

A lei é originada de uma medida provisória editada ainda no governo da presidente 
afastada Dilma Rousseff. A promulgação foi publicada nesta sexta-feira (15) no "Diário 
Oficial da União". 

 
A lei, que já tinha passado pela Câmara, foi aprovada nesta semana no Senado. Como foi 

editada pelo Executivo, não precisa ser sancionada pelo presidente em exercício Michel 
Temer. 
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Pelo texto, o empregado também poderá dar como garantia nas operações até 100% do 
valor da multa paga pelo empregador, em caso de demissão sem justa causa. 
 

A finalidade da medida é facilitar o acesso ao crédito consignado pelo trabalhador privado. 
 

Essa modalidade de empréstimo, com desconto na folha de pagamento, é mais facilmente 
concedida, e a juros mais módicos, a funcionários públicos, por terem estabilidade no 

emprego. 
 
Na ocasião em que foi editada a MP, em março, o Ministério da Fazenda estimou a 

possibilidade de a MP viabilizar reduções nas taxas de juros cobradas de trabalhadores 
privados na tomada dos financiamentos. 

 
“A medida reduz o risco de inadimplência associado à alta rotatividade de forma 
significativa, melhora o perfil de risco das operações de crédito e permite a ampliação dos 

empréstimos, em linha com o que ocorreu nos outros segmentos. Ademais, possibilita a 
convergência, no médio prazo, das taxas médias de juros às praticadas para trabalhadores 

do setor público e para aposentados e pensionistas do INSS”, disse o ministério, em nota, 
quando a MP foi publicada. 
 

De acordo com a lei, caberá ao agente operador do FGTS, ou seja, a Caixa Econômica 
Federal, definir os "procedimentos operacionais" para que as novas regras sejam 

aplicadas. 
 
"O Conselho Curador do FGTS poderá definir o número máximo de parcelas e a taxa 

máxima mensal de juros a ser cobrada pelas instituições consignatárias nas operações de 
crédito consignado de que trata este artigo", diz a proposta. 

 

Simone Leite defende formação de PPPs com o governo 

18/07/2016 – Jornal do Comércio 

 
 
Primeira mulher à frente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do 
Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite (PP) defende as Parcerias Público-

Privadas (PPPs) com o governo do Estado para garantir investimentos em meio à crise 
financeira pela qual passa o Rio Grande do Sul. 

 
Segundo Simone, o empresariado tem interesse sobretudo em duas áreas: concessão 

de estradas e presídios. A primeira já teve projeto aprovado na Assembleia Legislativa. 
A segunda é uma área cuja possibilidade de PPPs já é estudada pela Secretaria 
Estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional. 

 
Apesar de criticar o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), elogia a maior parte das medidas de ajuste fiscal tomadas pelo governo de 
José Ivo Sartori (PMDB), como a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal estadual 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que congelou o salário dos servidores pelos 

próximos anos. 
 

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, ao elencar as principais dificuldades dos 
empreendedores no Estado - como a elevada carga tributária e problemas logísticos - 
Simone conclui que "o Rio Grande do Sul se tornou um lugar caro para empreender". 
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Ela também elogia a aproximação do governo do presidente interino Michel Temer 
(PMDB) com os setores produtivos e empresariais. 
 

Jornal do Comércio - Como avalia a política de ajuste fiscal do governo 
Sartori? 

Simone Leite - Percebemos um equívoco ao aumentar impostos, ao que somos 
radicalmente contrários. Aumentar a carga tributária significa reduzir a arrecadação. 

Temos pessoas muito capacitadas que mostraram ao governo, antes de a medida ser 
aprovada, as consequências de aumentar os tributos.  
 

Além disso, vivemos a questão da guerra fiscal no Brasil, que é algo que precisa ser 
enfrentado. Muitos estados estão buscando empresas gaúchas ou permitindo, através 

de incentivos fiscais, que empresas gaúchas empreendam em outros estados. E isso 
acaba reduzindo a base de arrecadação aqui no Estado. 
 

 A gente precisa aumentar a base de arrecadação para que mais empresas venham a 
contribuir com esse bolo fiscal. Já demonstramos nossa preocupação sobre a migração 

de empresas gaúchas para outros estados para o secretário (estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia), Fábio Branco (PMDB), e para o 
próprio governador Sartori.  

 
Mas entendemos que esse governo assumiu em meio a uma crise muito séria, que 

impacta no funcionalismo público, no empresariado, na sociedade, de um modo geral. 
Muitas medidas estão beneficiando o Estado, não a curto, mas a médio e longo prazos. 
O ajuste fiscal e a lei de responsabilidade são fundamentais para essa recuperação. 

 
JC - Se, por um lado, a Federasul critica o aumento de ICMS, por outro, apoia 

outras medidas como a Lei de Responsabilidade Fiscal estadual... 
Simone - Sim. Há outros pontos que concordamos com o governo Sartori. Também 
defendemos um orçamento realista, como o que o governador apresentou à 

Assembleia Legislativa (o que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada 
neste mês). 

 
 A secretária do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, tem feito 
um trabalho muito importante, agilizando aos processos de licença ambiental. A 

burocracia (no licenciamento ambiental) atrasa o desenvolvimento econômico, sufoca 
a atividade produtiva.  

 
Também apoiamos o veto ao reajuste dos salários dos servidores da Assembleia, do 
Ministério Público, do Judiciário, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. 

Não que o trabalhador não mereça, mas, nesse momento de crise, todos os gaúchos 
precisam pagar a conta e fazer sacrifícios.  

 
O trabalhador da iniciativa privada não vai receber aumento, ele está perdendo o 

emprego, porque, nós, empresários, principalmente nos últimos dois anos, estamos 
reduzindo despesas da forma que dá, para que a gente possa sobreviver. Mesmo que 
os poderes tenham autonomia em relação aos seus gastos, a gente entende que essas 

medidas (de ajuste fiscal) vão ao encontro dos anseios da população. 
 

JC - Quando o Sartori assumiu, ele apontou as Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) como alternativas de investimentos ao Estado... 
Simone - Somos favoráveis às PPPs. Com a Operação Lava Jato, tivemos grandes 

empresas envolvidas em esquemas de corrupção aqui no Brasil. Isso é um problema. 
Deve se abrir (as PPPs) também para empresas estrangeiras. Só que temos que ter 

bons contratos, uma fiscalização eficiente. 
 
JC - Uma PPP que já foi encaminhada ao Legislativo foi a concessão das 

rodovias gaúchas. Essa é uma área de interesse do empresariado gaúcho? 



Simone - Defendemos na Assembleia Legislativa o projeto de concessão das rodovias 
gaúchas. Sabemos que há marcos regulatórios e legislações internacionais que podem 
ser copiados, da mesma forma que deve se fazer uma fiscalização eficiente nos 

contratos.  
 

A gente tem o exemplo da própria Concepa, da BR-290, que é um case de sucesso. 
Todos os dias a gente vê obra, vê melhorias a cada ano, tem uma cobrança que reverte 

em benefício para o usuário. A sociedade acha que pagamos impostos demais para o 
retorno que temos em serviços públicos.  
 

Quer dizer, a infraestrutura deveria ser muito melhor pela carga tributária que 
pagamos. Então, a gente deseja que tenha PPPs nas principais estradas gaúchas. Nas 

federais, já é uma realidade. Se não for através da iniciativa privada, não vamos ter 
estradas de qualidade. 
 

JC - A Federasul tem o diagnóstico de que áreas, além das rodovias, são 
interessantes para o empresariado? 

Simone - Estávamos discutindo a questão dos próprios presídios. Entendemos que há 
alguns cases de sucesso na área dos presídios, com um custo menor por preso. Aliás, 
o custo da iniciativa privada é diferente do custo do poder público, justamente pela 

excelência e eficiência da gestão privada.  
 

Outra questão é em relação às próprias universidades. Hoje é mais barato comprar 
uma vaga em uma universidade privada, do que manter uma universidade pública. 
Falamos não da Ufrgs, que já está consolidada, mas principalmente nessas 

universidades regionais, que são mais descentralizadas. Se a iniciativa privada tem 
excelência no que faz, por que não aproveitar essa expertise para o benefício da 

população? 
 
JC - Quais são as maiores dificuldades do empresariado aqui no Estado? 

Simone - A carga tributária é uma delas. Os altos impostos fazem com que o 
empresariado deixe de ter uma certa lucratividade, deixe de fazer novos investimentos 

na empresa, e principalmente repasse esses custos para o consumidor.  
 
Isso faz com que o poder de consumo da sociedade gaúcha também fique menor. 

Temos a questão das licenças ambientais, que apesar de estar melhorando, ainda 
demora muito para sair uma licença ambiental.  

 
A Lei Kiss é outro empecilho: o empreendedor que vai abrir um negócio novo se depara 
com uma burocracia enorme, muitas resoluções para serem cumpridas e, depois de 

fazer todos os investimentos, se dá conta que os bombeiros levam dois anos para 
licenciar o estabelecimento.  

 
O acesso a crédito é outro problema: o micro e pequeno empreendedor têm muita 

dificuldade de terem acesso ao crédito, enquanto grandes empresas têm acesso a 
dinheiro barato. No momento em que os empresários mais precisam de capital de giro, 
de um apoio dos bancos para manter as suas empresas, não tem mais crédito no 

mercado ou os juros para os pequenos são muito altos. 
 

JC - Quanto ao salário-mínimo regional... 
Simone - O piso regional é maior que o salário-mínimo, é maior que o próprio piso de 
São Paulo, que é uma das maiores cidades empreendedoras e empregadoras do Brasil. 

Por que a gente precisa pagar um piso a mais? Não que seja injusto, que o trabalhador 
não mereça, ele merece, mas não temos condição de pagar.  

 
A questão do piso não pode ser tratada no âmbito político, com o governador decidindo 
sozinho qual será o reajuste. Precisamos, no mínimo, ter um cálculo fixo para 

sabermos quanto vai aumentar todos os anos. Mas um cálculo formulado pela área 



técnica, não pela política. Com tudo isso - piso regional, elevada carga tributária, 
dificuldades logísticas - o Rio Grande do Sul se tornou um lugar caro para empreender. 
 

JC - Na última vez que o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT), 
palestrou no Tá na Mesa, ele disse que o País só voltaria a funcionar depois 

que o processo de impeachment tivesse um desfecho. Nesses primeiros 
meses de governo do presidente interino Michel Temer, deu para perceber 

alguma mudança? 
Simone - Acredito que a gente vá sentir efetivamente a mudança no momento em que 
a gente tiver estabilidade no cenário político. Ou seja, com a decisão definitiva de a 

presidente Dilma (Rousseff, PT) continuar afastada e o presidente interino Michel 
Temer permanecer no poder.  

 
Então esse ainda é um momento de turbulência, na minha opinião, até que se 
consolide essa questão política. Uma vez consolidada, creio que o presidente Temer 

está imbuído com os melhores propósitos e cercado de bons profissionais, 
principalmente na área econômica. Algumas medidas impopulares vão precisar 

acontecer e ele está disposto a isso. 
 
JC - Que medidas acredita que o governo interino Temer deveria tomar? 

Simone - Hoje vemos um sufocamento da classe produtiva, por conta principalmente 
da elevada carga tributária. O presidente Temer se apresentou com o compromisso de 

tentar outras soluções possíveis para que não haja necessidade do aumento da carga 
tributária.  
 

Na condição de gestores de empresas, sabemos que precisa haver um ajuste fiscal. 
Não é possível gastar mais do que se arrecada. E hoje o governo federal gasta muito 

mal. Por isso, também defendemos a reforma do pacto federativo. O que antes era 
uma pauta política passou a ser também uma pauta das entidades de classe, e uma 
bandeira que a Federasul tem levantado, a partir da nossa gestão. 

 
 A gente gera riqueza através do trabalhador, através dos empresários, no nosso 

município. E o dinheiro dos impostos vai para Brasília e, de forma dispersiva, volta em 
migalhas. Se o dinheiro ficasse no município, o gestor público teria condição de saber 
melhor o que a sociedade precisa por estar próximo da realidade local.  

 
Precisamos rever isso. Por que tantos servidores, tantos cargos em comissão (CCs)? 

Com as políticas públicas muito mais voltadas para grandes empresários e pessoas de 
baixa renda, a classe média acaba não sendo representada e é quem paga a maior 
parcela da conta. Tudo isso precisa ser repensado. 

 
JC - O presidente interino tem recebido várias entidades do setor produtivo, 

como por exemplo a Confederação Nacional da Indústria. Como sente essa 
aproximação com o empresariado? É maior do que era no governo da Dilma? 

Simone - Sem dúvida, é maior. Percebemos uma vontade política (de Temer) de estar 
próximo da classe empreendedora e produtiva. Não víamos isso no governo anterior, 
porque ele governava para uma classe muito pobre e para grandes empresários. Esse 

governo se deu conta de que precisa governar para todos. 
 

JC - Pretende concorrer a algum cargo eletivo nas eleições deste ano? 
Simone - Não pretendo concorrer em 2016. Hoje um dos meus ideais, como presidente 
da Federasul e da Mulher Progressista no Rio Grande do Sul, é a inserção da mulher 

nas entidades de classe, na iniciativa privada e na política.  
 

As mulheres precisam ocupar seu espaço. A gente vive numa sociedade muito 
machista. Depois de 180 anos, tivemos agora a primeira presidente da Assembleia 
Legislativa (Silvana Covatti, PP). Outro ideal em que tenho investido bastante energia 

é a participação do empresariado na política, ocupando cargos nas câmaras de 



vereadores, prefeituras, entidades de classe etc. O Brasil chegou nessa crise, em 
grande medida, por conta do silêncio da classe empresarial. 
 

Perfil 
Gaúcha de Estância Velha, Simone Diefenthaeler Leite tem 39 anos. Fez carreira em 

Canoas, onde, depois de atuar como professora, passou a administrar a empresa 
Urano, fabricante de balanças eletrônicas. Segundo ela, deixou o magistério pelas 

dificuldades em se manter com o salário de professora.  
 
Foi a primeira mulher a presidir a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de 

Canoas. Também foi secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Canoas 
(2009-2011), na primeira gestão do prefeito Jairo Jorge (PT). Filiou-se ao PP em 2012 

a convite da vice-prefeita de Canoas, Beth Colombo (hoje PRB). De 2011 a 2013, 
atuou como vice-presidente da regional da Federasul no Vale do Rio dos Sinos.  
 

Foi uma das lideranças, em 2013, na mobilização do varejo gaúcho em torno do 
movimento Chega de Mordida, contrário ao pagamento do Imposto de Fronteira. Em 

2014, ficou em terceiro lugar como candidata ao Senado. Hoje é presidente da 
Federasul, cargo no qual fica até 2018. Também preside o movimento Mulher 
Progressista do PP. 

 

Bolsa volta a atrair investidores 

18/07/2016 – Jornal do Comércio 
 

 
 

A apatia em relação ao mercado de capitais está com os dias contados. Não só a 
valorização do Ibovespa, que acumula altas consecutivas, sustenta os bons ventos 

que, aparentemente, estão soprando a favor do investimento em ações, mas também 
o retorno do investidor individual que volta a direcionar recursos para esse segmento. 

 
As pessoas físicas desempenham um papel importante na economia brasileira e 
também na bolsa. São chamados de investidores de varejo, grupo que pulveriza o 

capital no mercado acionário e, assim, eleva o volume de negociações e o número de 
participantes.  

 
Em outras palavras, ajudam o País a ter um "mercado de capitais forte", explica 
Roberto Lee, diretor de Produtos da Clear Corretora de Valores (adquirida em 2014 

pela XP Investimentos). 
 

Tanto na Clear quanto na XP as métricas não mentem, afirma, entusiasmado: "se 
somarmos o número de novas contas com as de reativações, estamos retomando os 
níveis pré-2008, situação que ficamos anos sem ver". De acordo com dados da 

BM&FBovespa, o percentual de pessoas físicas investindo em ações está em queda 
desde 2010, quando baixou de 30,5% para 26,4%.  

 
Nos dois últimos anos, em 2015 e 2014, a participação desse tipo de investidor ficou 
estável em 13,7%. Agora, a tendência reverteu. Os dados, até 12 de julho, mostram, 

no acumulado do ano, 16%. "Achamos que esse percentual vai voltar a 30%", projeta 
Lee, otimista. "Retomaremos o nível mais alto que já atingimos", atesta, sem precisar 

quando.  

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/07/economia/510481-bolsa-volta-a-atrair-investidores.html
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Em números absolutos, a bolsa chegou a 610 mil investidores pessoas físicas, em 
2010. No ano passado, esse montante estava em 557 mil, e até maio deste ano havia 
superado 559,5 mil. Entre os operadores, essa movimentação é sentida diariamente 

e recebida com entusiasmo.  
 

O que está por trás do movimento ascendente dos investidores individuais é a 
mudança de expectativa com a economia, fato recente, mas que gera reflexos 

imediatos, e um dos primeiros mercados a sentir o efeito é o acionário. 
 
O analista-chefe do Grupo L&S, Thiago Bisi, conta que há cerca de um mês a L&S 

Análise lançou dois serviços de informação de mercado, que demonstram como o 
apetite dos investidores está subindo.  

 
Sem ter feito qualquer divulgação para além de seus clientes, as plataformas 
informativas do grupo chegam a atrair a participação de 250 pessoas no LS Live, na 

qual são feitas transmissões ao vivo durante o pregão, serviço voltado aos 
interessados em operações de day trade e swing trade - direcionadas para investidores 

experientes. 
 
Bisi passa o dia interagindo com o público, demonstrando a análise técnica que 

subsidia as operações. "A intenção não é apontar ações para investir, mas explicar os 
movimentos e levar o investidor a compreender melhor as negociações e a se 

responsabilizar pelas suas decisões." 
 
O outro serviço, LS Farol, é um resumo do mercado, com orientações pontuais, sempre 

subsidiadas pela análise técnica. "Ficamos surpresos com o interesse do público, em 
tão pouco tempo. Já chegamos a ter 2 mil visualizações dos vídeos", relata Bisi. É 

prova de que o investidor está interessado em investir em ações, mas quer fazer o 
investimento de forma consistente, e está em busca de conhecimento sobre o tema. 
 

Isso é um reflexo da maturidade dos brasileiros, aponta Lee. "As pessoas retornam 
com volumes menores do que aconteceu antes de 2008, quando elas foram com muita 

sede. Estão mais cautelosas com o tamanho do investimento, comprometendo uma 
fatia menor do patrimônio." 
 

O momento, pontua, é ideal para o retorno dos investidores individuais. "Está na hora 
de entrar, montar preços médios e compor a carteira com calma", orienta Lee.  

 
O conselho é que não se aplique todo o recurso de uma só vez. Por exemplo, para um 
investidor que tem um patrimônio de R$ 10 milhões e quer aplicar R$ 1 milhão em 

renda variável, deve fazer esses aportes aos poucos, ao longo do tempo, em meses.   
 

"Vemos muitos investidores que chegam falando em debêntures, CRIs e CRAs, já sem 
tanto medo dessas siglas. E tem muita gente, novamente, procurando por ativos em 

bolsa", acrescenta Alexandre Wolwacz, sócio-fundador da L&S.  
 
A evolução dos investidores é nítida, salienta, e muito positiva para o mercado como 

um todo. "Vivemos um primeiro movimento de ingresso de pessoas físicas na bolsa, 
entre 2003 a 2008, e plantamos muitas sementes que vamos colher agora", aposta 

Lee. 



 
 
 

CNI defende que Brasil revogue acordo marítimo com o Chile 

18/07/2016 – Agência CNI 

 
Medida, criada há 41 anos, aumenta preço do frete e encarece produtos nacionais. 

CNI participou de reunião sobre o tema nesta quinta-feira (14), no Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), em Brasília 

 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defendeu nesta quinta-feira (14), durante 
reunião no Ministério das Relações Exteriores (MRE), que o governo coloque um ponto 

final no acordo marítimo de reserva de carga Brasil-Chile, em vigor desde 1974. 
 

Ao lado de representantes do setor agropecuário e de empresas exportadoras, o 
gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, enfatizou que o acordo 
onera o setor produtivo e encarece as mercadorias brasileiras. “O acordo está 

prestando um desserviço à sociedade brasileira”, criticou. 
 

Criado há 41 anos para proteger as frotas nacionais em meio à política brasileira de 
marinha mercante, o acordo gera um monopólio para os navios de bandeira brasileira 
e chilena, únicos autorizados a transportarem cargas entre os dois países.  

 
O transporte marítimo com bandeiras de outros países só é permitido nas situações 

em que não haja condições de um brasileiro ou chileno assumir o frete, desde que 
haja autorização prévia pelos governos, o que acarreta mais uma burocracia nos 
processos de comércio exterior. 

 
“É fato conhecido que os regimes de reserva de carga, ao inibirem a competição entre 

as empresas de navegação, colocam os fretes acima do que seria estabelecido em um 
ambiente competitivo. Este acordo não faz sentido. O mundo hoje vive um momento 
de liberdade de cargas”, afirmou Wagner Cardoso.  

 
Para o diplomata César Bonamigo, que representou o Itamaraty na reunião, o 

posicionamento do setor produtivo será levado ao conhecimento do ministro das 
Relações Exteriores, José Serra.  
 

As opiniões do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), que tiveram representantes na 

reunião no MRE, também serão levadas em conta na decisão do governo.  
 
A questão só será definida em reunião ainda sem data definida da Câmara de Comércio 

Exterior (Camex). Para que a medida deixe de vigorar, basta que um dos países 
denuncie o acordo bilateral. 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/07/1,92629/cni-defende-que-brasil-revogue-acordo-maritimo-com-o-chile.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/07/1,92629/cni-defende-que-brasil-revogue-acordo-maritimo-com-o-chile.html
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Atualmente, uma rota entre Brasil e Peru, cuja distância é maior que para o Chile, 
chega a ser 42% mais barata para o transporte de carga por não estar sujeita à reserva 
de mercado. Na avaliação da CNI, a derrubada do acordo tem potencial para ampliar 

substancialmente a quantidade de carga transportada por mar entre Brasil e Chile. 
Hoje, por exemplo, 90% das nossas exportações de veículos, como caminhões e 

máquinas pesadas, para o país, são feitas por meio terrestre. 
 

Unidas em prol da revogação do acordo, a CNI e a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) formaram uma mobilização empresarial pela derrubada do 
acordo, que esteve representada na reunião por grandes empresas nacionais.  

 
Na semana passada, a CNI e a CNA encaminharam uma carta conjunta ao ministro 

José Serra, com o argumento de que o setor produtivo convive com fretes de preços 
“proibitivos”, em razão da manutenção do acordo.  
 

Na avaliação do setor produtivo, o atual acordo só atende aos interesses dos poucos 
armadores que estão protegidos pela reserva, possibilitando que eles exerçam poder 

de monopolistas nas negociações de frete com os usuários, o que gera uma enorme 
ineficiência.  
 

Consumo de energia tem alta pontual 

18/07/2016 – DCI 
 
Termômetro. Avanço no consumo de eletricidade em alguns segmentos 

industriais no mercado livre nas primeiras semanas do mês pode ser sinal de 
melhora da atividade nos próximos meses  

 

 
 
A alta no consumo de energia em alguns segmentos da indústria no mercado livre, 

mesmo que pontual, pode ser um indício de retomada do setor. Especialistas atribuem 
o avanço nas primeiras semanas de julho ante 2015 à recomposição de estoques e 
exportações. 

 
De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o 

consumo pelas indústrias de metalurgia e produtos de metal, veículos e 
manufaturados diversos registrou as maiores altas de consumo neste mês, até o dia 
12, ante igual período de 2015. 
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"O consumo de energia vem sempre depois de investimentos ou retomada dos 
negócios. Por isso, esse indicador [de energia] reflete aumento de produção para 
recompor estoques", explicou o economista da Fundação Instituto de Administração 

(FIA), Roy Martelanc. 
 

Para ele, ainda é cedo para confirmar quais segmentos industriais iniciaram uma 
retomada de crescimento da produção, embora os indicadores de atividade e consumo 

já sinalizem algum avanço em certos ramos de atividade. 
 
"Muita coisa pode mudar no País, mas o que vemos agora é uma melhora nas 

perspectivas sobre a economia, o que pode levar ao aumento da atividade. Mas neste 
ano não acredito em uma grande reação", disse ele. 

 
Na visão dele, as exportações, que nos últimos meses foram favorecidas pela 
desvalorização do real frente ao dólar, também ajudam a explicar o aumento no 

consumo de energia por alguns setores, registrado pela CCEE. 
 

O segmento de veículos, cujo consumo de energia aumentou 6,8% em julho, está 
exportando mais este ano. No primeiro semestre, os embarques cresceram 14,2% 
sobre um ano antes, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea). 
 

"As empresas que exportam podem estar em melhor situação. Mas as recentes 
mudanças no patamar de câmbio podem reverter essa situação", pontuou. No ano, o 
dólar acumula recuo de cerca de 17% frente ao real, depois de valorizar 47% em 

2015. 
 

Gás 
O gerente de planejamento estratégico e competitividade da Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Marcelo Mendonça, também vê 

a expansão do consumo de gás na indústria, nos dois últimos meses, como sinal de 
que a produção está avançando.  

 
"Não temos dados específicos por segmento da indústria. Mas o consumo está maior, 
o que nos leva a crer que estamos saindo do fundo do poço e que esse consumo pode 

continuar crescendo nos próximos meses", afirmou Mendonça.  
 

O economista da FIA estima um aumento no consumo de energia, como um todo, no 
segundo semestre devido à demanda industrial sazonal. "A indústria deve elevar a 
produção para atender a demanda de final de ano. Mas não é certeza, porque as 

fabricantes ainda temem acumular estoques", observa. 
 

Gargalos 
Roy Martelanc destacou que, quando a retomada da atividade industrial se confirmar, 

o setor produtivo voltará a esbarrar nos problemas de abastecimento de energia vistos 
em anos anteriores. "Apesar do avanço de projetos que ajudaram em alguns 
problemas de infraestrutura, as deficiências persistem", diz o economista. 

 
Já o representante da Abegás vê nos gargalos do abastecimento de energia no País, 

uma oportunidade para o setor de gás. Ele aposta no retorno da demanda pelo 
combustível para geração termelétrica para complementar a matriz energética 
brasileira quando a atividade voltar a rota de crescimento.  

 
"O setor de gás tem capacidade para atender um aumento de consumo elétrico no 

Brasil, mesmo em um cenário de atividade industrial aquecida e baixa geração 
hidrelétrica", avaliou Mendonça. Nem o recente desligamento das termelétricas deve 
prejudicar o desempenho do mercado de gás, afirmou ele. 

A mesma avaliação foi feita pelo sócio da área de óleo e gás da consultoria KPMG, 
Anderson Dutra. Segundo ele, o principal reflexo do desligamento das termelétricas é 



a redução no consumo de gás importado da Bolívia. "Mas isso não deve fazer o gás 
perder espaço como uma das principais fontes da matriz brasileira. Principalmente 
porque o setor deve atrair novos aportes nos próximos anos." 

 
De acordo com Dutra, o Brasil ainda depende muito da fonte hidrelétrica e os 

reservatórios não estão nos níveis ideais. "Se tivermos outra seca, as térmicas seguem 
como uma das principais alternativas e não vejo as outras fontes de geração como 

eólica e solar avançando o suficiente para complementar a matriz energética", disse 
ele. 


