
 

 

19 DE JULHO DE 2016 

Terça-feira 

 OTIMISMO COM ECONOMIA FAZ BOLSA ATINGIR MAIOR PONTUAÇÃO EM 14 MESES 

 EMPRESAS PRIVADAS RESPONDEM POR 54% DOS INVESTIMENTOS EM 

INFRAESTRUTURA NO BRASIL 

 CNI/SONDAGEM: ÍNDICE DE PRODUÇÃO SOBE PARA 46,6 PONTOS EM JUNHO 

 MEDO DO DESEMPREGO BATE RECORDE EM JUNHO, DIZ LEVANTAMENTO DA CNI 

 INDÚSTRIA DEMITE 1.550 NAS REGIÕES DE CAMPINAS, INDAIATUBA E AMERICANA 

 INADIMPLÊNCIA DE EMPRESAS NO BRASIL SOBE 6,8% EM 2016 ATÉ JUNHO, DIZ 

BOA VISTA 

 EMPRESÁRIOS APONTAM A GESTÃO DE PESSOAS COMO O MAIOR DESAFIO PARA 

CRESCER 

 AS CINCO EMPRESAS MAIS LUCRATIVAS DO PARANÁ 

 PRIVATIZAÇÕES PODEM RENDER ATÉ R$ 120 BILHÕES PARA O GOVERNO 

 TST LANÇA HOTSITE SOBRE TRABALHO SEGURO 

 PROGRAMA ELEVAM ATENDIMENTOS A MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO 

 ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL RECUA 0,60% NA 2ª PRÉVIA DO IGP-M DE 

JULHO 

 NOVO CÓDIGO COMERCIAL É ALVO DE CRÍTICAS 

 NÚMERO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES NO PAÍS CAI 29% NO 1º SEMESTRE, DIZ PWC 

 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO TEM JUNHO MAIS FRACO DESDE 2009 

 FORD EUROPA TESTA ROBÔS COLABORATIVOS PREPARANDO-SE PARA A 4ª 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 PROTESTO PEDE JUROS MAIS BAIXOS, MAS TAXA NÃO DEVE BAIXAR 

 ENTRE AS MÚLTIS, RECEIO EM INVESTIR AINDA É GRANDE 

 CARRO ELÉTRICO COMPARTILHADO É TESTADO NO CEARÁ 

 MERCEDES-BENZ TESTA ÔNIBUS AUTÔNOMO NA VIDA REAL 

 HONDA PRODUZ O MOTOR 500 MIL DO MODELO 160 CM3 

 ALEMANHA PODE EXIGIR CAIXA PRETA NOS CARROS AUTÔNOMOS 

 FINANCIAMENTOS DE NOVOS CAEM 30% NO 1º SEMESTRE 
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 FORD E JOSE CUERVO QUEREM PRODUZIR PLÁSTICO COM INGREDIENTE DA TEQUILA 

 LYLE WATTERS É O NOVO PRESIDENTE DA FORD AMÉRICA DO SUL 

 CRÉDITO CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS DEVE TER TETO PARA JURO 

 DIFERENCIAL DE JUROS REGISTRADO NO BRASIL É O MAIOR EM DEZ ANOS 

 ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO AFASTAM TALENTOS DE EMPRESAS 

 ALTA DE 2,62% NO CUSTO DA MÃO DE OBRA ACELERA INCC NA 2ª PRÉVIA DO 

IGP-M 

 ENTENDA DESAPOSENTAÇÃO E A PROPOSTA DE IDADE MÍNIMA DO GOVERNO 

 PREVIDÊNCIA, TRIBUTÁRIA E POLÍTICA DEVEM SAIR EM 2016 

 PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL CRESCE E SINALIZA "FUNDO DO POÇO" 

 GOVERNO SÓ CONTA COM A OPOSIÇÃO PARA ELEVAR TRIBUTOS DOS MAIS RICOS 

 ESTUDO MOSTRA QUE EMPRESAS BRASILEIRAS PAGAM MAIS IMPOSTOS DO QUE 

DEVEM 

 APESAR DE 'INCERTEZAS', FMI PREVÊ RETOMADA DO CRESCIMENTO NO BRASIL EM 

2017 

 EMPRESAS DE ELEVADORES SÓ DEVERÃO RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO EM 2020 

 CAIXA AMPLIA FINANCIAMENTO PARA IMÓVEIS DESTINADOS AOS MAIS RICOS 

 6 GASTOS PÚBLICOS QUE DEVERIAM SOFRER CORTES, NA OPINIÃO DA POPULAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 19/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,277 3,277 

Euro 3,609 3,610 
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Otimismo com economia faz Bolsa atingir maior pontuação em 14 meses 

19/07/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Ibovespa encerrou a sessão de segunda-feira (18) com a nona alta seguida, acima 
dos 56.000 pontos, renovando a pontuação máxima em 14 meses. Segundo analistas, 

o índice reflete a perspectiva otimista para a economia brasileira.  
 

Também refletindo o cenário doméstico positivo, o dólar fechou em baixa, apesar de 
mais uma atuação do Banco Central no câmbio e da queda do petróleo no mercado 
internacional.  

 
Os juros futuros tiveram poucas oscilações, com os investidores à espera da reunião 

do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central que decidirá o patamar da 
Selic (taxa básica de juros).  
 

O encontro termina nesta quarta-feira (20). No exterior, os mercados globais iniciaram 
o pregão com certa cautela, absorvendo a tentativa de golpe frustrada na Turquia, 

mas o humor foi melhorando ao longo do dia. BOLSA O Ibovespa fechou em alta de 
1,63%, aos 56.484,22 pontos, maior pontuação desde 15 de maio de 2015 (57.248,63 
pontos).  

 
O giro financeiro foi de R$ 9,8 bilhões. No ano, o índice já acumula valorização de 

30,30%. O índice também foi influenciado pelo vencimento de opções sobre ações 
nesta segunda-feira, que movimentou R$ 2,59 bilhões. 
 

"As expectativas mais positivas para o cenário interno, aliadas ao cenário externo mais 
calmo ajudaram o Ibovespa a subir", afirma Ari Santos, gerente de renda variável da 

corretora H.Commcor.  
 
"Tem muita gente recompondo a carteira, comprando ações que não tinha antes, 

apostando na alta do índice", comenta um operador do mercado financeiro. Pesquisa 
Datafolha mostra que as expectativas dos brasileiros sobre o futuro da economia do 

país e em relação à sua situação pessoal deram um salto nos últimos meses e 
atingiram o maior patamar desde dezembro de 2014.  
 

Conforme o levantamento, realizado nos dias 14 e 15 de julho, os brasileiros estão 
mais confiantes em relação à queda da inflação, à diminuição do risco de ficar 

desempregados e ao aumento do poder de compra. Segundo analistas, a perspectiva 
é de forte entrada de recursos no país após a conclusão do processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff.  

 
Os investidores apostam no afastamento definitivo de Dilma. A leitura é de que, assim 

que deixar a interinidade, o presidente Michel Temer promoverá uma onda de 
privatizações e concessões, atraindo investimentos ao Brasil. As ações a Petrobras 

subiram 4,80%, a R$ 11,55 (PN), e 3,32%, a R$ 13,66 (ON), apesar do recuo do 
petróleo no mercado internacional.  
 

Os investidores repercutiram a entrevista do presidente da Petrobras, Pedro Parente, 
à Folha de S.Paulo, na qual ele afirma 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.  
 

Para a equipe de análise da Guide Investimentos, o compartilhamento do controle de 
alguns ativos poderá acelerar o processo de venda de ativos no curto prazo, o que 

tende a melhorar a estrutura financeira da estatal.  
 
"A maximização de valor, com o repasse de ativos para a iniciativa privada, tende a 

ser a principal forma da empresa se desalavancar", acrescenta. Os papéis PNA da Vale 
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ganharam 2,47%, a R$ 14,08, e os ON subiram 1,38%, a R$ 17,58, apesar da queda 
no minério de ferro na China.  
 

Entre as siderúrgicas, Usiminas PNA subiu 7,66%; Gerdau Metalúrgica PN, +6,58%; 
Gerdau PN, +2,74%; e CSN ON, +2,24%. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN 

avançou 1,70%; Bradesco PN, +2,08%; Banco do Brasil ON, +3,63%; Santander unit, 
+1,82%; e BM&FBovespa ON, +1,34%. CÂMBIO E JUROS O dólar à vista fechou em 

baixa de 0,62%, a R$ 3,2510.  
 
O dólar comercial recuou 0,15%, a R$ 3,2500. O BC leiloou na manhã desta segunda 

(18) mais 10.000 contratos de swap cambial reverso, operação equivalente à compra 
futura de dólares, no montante de US$ 500 milhões.  

 
Desta forma, o estoque de swap cambial tradicional (que corresponde à venda futura 
da moeda) do BC caiu para US$ 57,135 bilhões. "A tendência do dólar é de baixa ante 

o real, mas nesta sessão não caiu tanto por causa da ação do BC e das expectativas 
em relação à reunião do Copom", comenta José Faria Júnior, diretor-técnico da Wagner 

Investimentos.  
 
"As estimativas são de manutenção da Selic em 14,25% no encontro desta semana, 

mas o mercado quer saber qual a sinalização do BC para as próximas reuniões", afirma 
Faria Júnior. "Se o BC indicar um corte mais rápido dos juros, o dólar cai menos, já 

que as altas taxas de juros no país são um atrativo para investidores estrangeiros", 
acrescenta.  
 

No mercado de juros futuros, o contrato de DI para 2017 terminou em leve alta, 
passando de 13,875% para 13,880%; o contrato de DI para janeiro de 2021 caiu de 

11,970% para 11,950%. O Boletim Focus, pesquisa realizada pelo BC junto a 
economistas e instituições financeiras, deixou inalterada em 7,26% a projeção para a 
inflação neste ano, mas melhorou a expectativa para 2017, que caiu de 5,40% para 

5,30%.  
 

A perspectiva para a taxa de juros foi mantida em 13,25% neste ano e em 11% em 
2017. O CDS (credit default swap) brasileiro, espécie de seguro contra calote e 
indicador de percepção de risco, perdia 1,24%, aos 290,880 pontos. É o menor nível 

desde 30 de julho de 2015 (287,139 pontos). 
 

EXTERIOR Na Bolsa de Nova York, o índice S&P 500 subiu 0,24%; o Dow Jones, 
+0,09%; e o Nasdaq, +0,52%. Na Europa, a Bolsa de Londres ganhou 0,39%, 
impulsionada pela notícia de que o japonês SoftBank Group Corp acertou a compra da 

britânica ARM Holdings PLC por US$ 31 bilhões. As ações da ARM subiram 40,87%.  
 

A Bolsa de Paris caiu 0,34%; Frankfurt, -0,04%. Madri, -0,08%; e Milão, +0,08% As 
Bolsas chinesas fecharam em baixa, após dados mostrando que a alta dos preços de 

moradias desacelerou em junho.  
 
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, 

recuou 0,44%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,34%. No restante do 
continente, os índices subiram. No Japão, a Bolsa de Tóquio não abriu por causa de 

um feriado. 
 

Empresas privadas respondem por 54% dos investimentos em infraestrutura 
no Brasil 

19/07/2016 – Fonte: CNI 

 
Estudo da CNI, no entanto, mostra que BNDES, Caixa e Tesouro são origem de 83% 
dos recursos emprestados para financiar obras e empreendimentos de transporte, 

energia, telecomunicações e saneamento. 
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A combinação de baixos investimentos com a falta de planejamento na execução de 

projetos, aliada a outros fatores internos, levou o Brasil à progressiva deterioração de 
sua infraestrutura.  
 

Atualmente, pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) são investidos na área. 
Elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o estudo inédito O 

Financiamento do Investimento em infraestrutura no Brasil mostra que a iniciativa 
privada foi responsável, em 2014, por 54,3% dos recursos destinados ao segmento 
(R$ 70,7 bilhões dos R$ 130,3 bilhões), embora a maior parte dos capitais tenha 

origem em empréstimos de entidades públicas.  
 

“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. 

 
Com papel central no financiamento da infraestrutura no Brasil, o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES) foi responsável por quase metade dos empréstimos 
garantidos em 2014 – 46,2% do total.  

 
O estudo da CNI revela que o BNDES, a Caixa Econômica e o Tesouro Nacional 
respoderam juntos, naquele ano, por 83% da dívida tomada para custeio de 

investimentos em transportes, energia elétrica, telecomunicações e saneamento, o 
que representa R$ 137,9 bilhões dos R$ 166,2 bilhões desembolsados para financiar 

o segmento.  
 
O valor total do financiamento não é igual ao valor total investido na medida em que 

alguns empréstimos concedidos não são convertidos em investimento no mesmo ano. 
 

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. Entre 2007 e 2014, os investimentos foram ampliados em 167%.  

 
No entanto, tal fator não se traduziu numa melhor oferta de serviços. No caso dos 

transportes, por exemplo, o volume investido foi incapaz de responder tanto à 
demanda represada quanto à sua expansão em anos recentes. A CNI avalia que, em 
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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 setor de transportes foi o que mais recebeu investimentos, conforme os dados 
relativos a 2014, com um total de R$ 52,3 bilhões. Já o de saneamento ficou com a 
menor fatia – apenas R$ 11 bilhões (veja quadro).  

 
Apesar do recente aumento quantitativo de verbas financeiras, uma comparação com 

os recursos aplicados em décadas anteriores revela que, proporcionalmente ao PIB, o 
Brasil recuou no esforço de modernizar sua matriz. Na década de 1970, a média 
investida em transportes foi de 2,03% do PIB; na década de 1980, 1,48%; e na de 

1990, 0,63%. 
 

O trabalho da CNI detalha ainda que os dois setores com maior volume de 
investimentos – transporte e eletricidade – têm fontes públicas e privadas de 
investimento, enquanto as alocações no setor de telecomunicações são basicamente 

privadas. No setor de saneamento, inversamente, as empresas privadas ainda têm um 
papel secundário. 

 
FINANCIAMENTO PRIVADO – Atualmente, o BNDES mantém papel dominante na 
infraestrutura, da mesma forma que os demais bancos públicos no caso do crédito 

habitacional e agrícola.  
 

No entanto, diante da deterioração das condições macroeconômicas e da fragilidade 
fiscal, faz-se necessária uma revisão do modelo de financiamento, com ênfase na 

necessidade de investimentos com maior participação de fontes privadas.  
 
“As transferências do governo aos bancos públicos sob a forma de empréstimos do 

Tesouro implicariam num aumento ainda mais acentuado da dívida bruta do setor 
público, atualmente em trajetória explosiva. Nesse sentido, não se espera uma 

expansão do crédito do BNDES e/ou dos bancos públicos nos próximos anos numa 
magnitude capaz de dar suporte ao investimento privado”, destaca o estudo. 
 

Por outro lado, conforme o trabalho da CNI, é improvável que instituições como fundos 
de pensão e seguradoras, que tradicionalmente têm capacidade de investir em dívidas 

com horizontes longos, venham a ampliar de imediato sua exposição a papeis de 
infraestrutura. 



 

 
 
Uma análise mais profunda sobre o segmento evidencia que, além de os recursos 

serem escassos, o país investe mal em infraestrutura.  
 

“O Brasil necessita não apenas investir mais, como também melhorar a eficiência com 
que os investimentos são realizados. Desperdiça-se um grande volume de recursos 
por conta das dificuldades de execução”, enfatiza trecho do estudo. 

 
Outras barreiras também dificultam a expansão do financiamento privado em 

infraestrutura, em especial o fato de as obras levarem um longo período para serem 
concluídas e para gerarem retorno financeiro.  
 

“O risco de execução é intensificado pela falta de planejamento, instabilidade 
regulatória e a eventual mudança de regras de forma extemporânea”, ressalta o 

estudo. 
 
No atual contexto - em que os investimentos estão em um patamar abaixo do esperado 

e se mostram na maior parte das vezes ineficientes -, o financiamento deve ser visto 
como um instrumento de viabilização dos projetos e como um filtro de qualidade. 

 
Para o gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, uma mudança 
de quadro é possível e viável desde que haja uma verdadeira reforma de Estado, que 

inclua uma maior participação privada no investimento e na gestão dos 
empreendimentos.  

 
A reforma deveria contemplar melhorias no ambiente regulatório e nos mecanismos 
de financiamento. “É preciso promover uma mudança significativa do investimento em 

infraestrutura, levando o protagonismo para o setor privado”, afirma Cardoso. 
 

Ele acrescenta que a ampliação dos investimentos no país não se dará apenas por 
mera vontade dos governantes. Wagner Cardoso enfatiza que este é um passo 
importante, mas que somente profundas mudanças nas políticas de governo e na 

qualidade das instituições levarão o país a outro patamar.  
 

“É necessário estimular o maior protagonismo de bancos privados e do mercado de 
capitais nos projetos, e reavaliar o papel de financiamento público”, diz. 
 

EXTERIOR – Os obstáculos ao financiamento privado da infraestrutura não são uma 
exclusividade do Brasil. Outros países, inclusive desenvolvidos, passam por problemas 

semelhantes por motivos como a recente crise financeira internacional.  
 

Entretanto, há modelos como o colocado em prática no Reino Unido que vêm dando 
bons resultados. Há cerca de três décadas, os britânicos iniciaram processos de 



privatização de grandes blocos de infraestrutura. A criação da agência Infrastructure 
UK possibilitou que 64% dos investimentos partissem do capital privado.  
 

Por outro lado, empreendimentos que não dão retorno recebem suporte financeiro do 
governo para que os projetos sejam mantidos. 

 
Outro bom exemplo vem do Chile, que acumula experiência na atração de capital 

privado. O país é considerado o mais atrativo para investimentos na América Latina 
não apenas por apresentar maior facilidade nos processos administrativos, mas 
principalmente pela estabilidade política e econômica, previsibilidade regulatória e 

baixos níveis de corrupção.  
 

O Peru, por sua vez, é o líder latino-americano de inovações em parcerias público-
privados (PPPs). Lá, no momento em que o agente privado recupera seu investimento 
inicial e obtém o retorno esperado, os ativos passam a ser de responsabilidade pública. 

 
- Incentivar o papel central das seguradoras no financiamento em - 

infraestrutura para garantir uma melhor qualidade dos projetos; 
- Estruturar o financiamento sob a forma de project finance (nessa categoria, 
o fluxo de caixa gerado pelo projeto é a principal fonte de pagamento do 

serviço); 
- Expandir o crédito bancário privado; 

- Expandir o mercado de títulos privados.  
 

 

CNI/Sondagem: índice de produção sobe para 46,6 pontos em junho 

19/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
A indústria brasileira tem apresentado certa recuperação, segundo aponta a pesquisa 
Sondagem Industrial, divulgada nesta segunda-feira, 18, pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI).  
 

O índice de produção do setor subiu de 45,5 pontos em maio para 46,6 pontos em 
junho. Apesar de ainda estar abaixo dos 50 pontos, o que indica queda da produção, 
a retração é menor que a observada no mesmo mês de anos anteriores. Em junho de 

2015, por exemplo, o índice de evolução da produção estava em 40,3 pontos. 
 

De acordo com a CNI, essa "certa recuperação" é resultado da combinação de alguns 
indicadores positivos de expectativa - como os de demanda, de quantidade exportada 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/968008/?noticia=CNISONDAGEM+INDICE+DE+PRODUCAO+SOBE+PARA+466+PONTOS+EM+JUNHO


e de compras de matérias-primas - e da redução do ritmo de queda de determinados 
indicadores coincidentes, como os de evolução da produção e de emprego. Outro ponto 
destacado pela entidade como positivo são os estoques, que estão no nível desejado. 

O índice que mede a evolução do número de empregados subiu de 43,7 pontos em 
maio para 44,6 pontos em junho. No mesmo mês do ano passado, o indicador era de 

40,7 pontos.  
 

Com relação à utilização da capacidade instalada (UCI), o indicador permaneceu 
estável em 64%, o mesmo registrado desde março de 2016. Esse porcentual é 
também praticamente o mesmo registrado em junho de 2015, de 65%, mas está oito 

pontos porcentuais abaixo da média para meses de junho.  
 

De acordo com a CNI, o índice de UCI efetivo-usual confirma a alta ociosidade da 
indústria. Esse indicador ficou em 36,1 pontos em junho, ante 35,1 pontos em maio, 
ficando abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica que a UCI observada é inferior ao 

usual para o mês.  
 

Com relação aos estoques, o índice registrou queda de 48,9 pontos em maio para 47,8 
pontos em junho, marcando o oitavo mês de retração. Mas, destaca a CNI, apesar da 
queda, os estoques permanecem praticamente no nível planejado. O índice de estoque 

efetivo-planejado oscilou dentro da margem de erro, de 49,8 pontos em maio para 
49,3 pontos em junho.  

 
Condições financeiras 
A Sondagem aponta ainda que o ritmo de crescimento dos preços das matérias-primas 

vem desacelerando desde o 4º trimestre de 2015. O índice acumula queda de 5,6 
pontos no período. No segundo trimestre deste ano, o indicador atingiu 63,6 pontos, 

ante 64,7 pontos registrado no primeiro trimestre de 2016.  
 
Com relação os índices de satisfação com a situação financeira, o indicador continua 

abaixo dos 50 pontos, o que mostra forte insatisfação dos empresários com a situação 
financeira e a margem de lucro. Mas, em junho, o índice de satisfação com a situação 

financeira registrou alta de 1,6 ponto porcentual, ficando em 39,5 pontos, e o de 
margem de lucro cresceu 2,2 pontos, atingindo 34,9 pontos.  
 

O índice de facilidade de acesso ao crédito continua abaixo de 50 pontos, retratando 
as dificuldades que as empresas vêm enfrentando para adquirir linhas de crédito. O 

índice permaneceu estável em 29 pontos.  
 
Expectativas 

A Sondagem Industrial mostra que os índices de expectativas começam a retratar 
otimismo dos empresários quanto aos próximos seis meses. O índice de expectativa 

da demanda atingiu 52,9 pontos em julho, ante 51 pontos em junho. Ou seja, 
manteve-se acima dos 50 pontos pelo segundo mês consecutivo, o que sinaliza 

expectativa de aumento de demanda.  
 
O índice de expectativa de exportação foi de 51,8 pontos em julho ante 52,5 pontos 

no mês anterior. O índice de expectativa de compra de matérias-primas cresceu 2,3 
pontos entre junho e julho, atingindo 50,8 pontos. Assim, o indicador chega à linha 

divisória de 50 pontos pela primeira vez desde outubro de 2014.  
 
O índice de expectativa de emprego ficou em 46,3 pontos ante 45,3 pontos no mesmo 

período de comparação. A intenção de investimento continua baixa, em 41,4 pontos 
ante 41,2 pontos registrados no mês de junho. 

 
Problemas 
A alta carga tributária e a demanda interna insuficiente permanecem como principais 

problemas enfrentados pelas indústrias de transformação e extrativa. Os dois foram 



assinalados por 44,9% e 43,2% dos entrevistados, respectivamente. Em seguida vem 
a taxa de juros elevada (27%) e a inadimplência dos clientes (25,2%). 
 

Medo do desemprego bate recorde em junho, diz levantamento da CNI 

19/07/2016 – Fonte: G1 

 
O Índice de Medo do Desemprego subiu 1,9% em junho deste ano, na comparação com 

março, para 108,5 pontos, o maior nível da série histórica, informou a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). A divulgação desse índice é trimestral. 
 

"O maior valor da série, até então, havia sido verificado em julho de 1999, em meio à crise 
de desvalorização do real", informou a entidade. O indicador é calculado desde março de 

1999. 
 
A pesquisa, de acordo com a CNI, foi feita entre 24 e 27 de junho de 2016 com 2.002 

entrevistas em 141 municípios. 
 

De acordo com a economista da CNI, Maria Carolina Marques, o aumento do medo do 
desemprego indica que a economia terá mais dificuldades para se recuperar. 
 

"Uma pessoa com medo de perder o emprego procura guardar dinheiro para se sustentar 
em caso de demissão e adiar as compras, principalmente as de bens de maior valor, que 

demandam financiamento. Isso deprime a demanda e acaba prolongando a crise 
econômica", avaliou. 
 

Já o índice de satisfação com a vida apresentou crescimento de 0,8% em junho de 2016, 
quando comparado a março, para 93,1 pontos. 

 
Apesar do crescimento do indicador no trimestre, ele ainda se encontra no segundo menor 
valor de sua série histórica, acrescentou a entidade. 

 
"O índice teve uma pequena reação, mas não recuperou a forte retração de 2,8% 

registrada no trimestre anterior", acrsecentou Maria Carolina, da CNI. 
 

Indústria demite 1.550 nas regiões de Campinas, Indaiatuba e Americana 

19/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

As indústrias das regiões de Campinas (SP), Indaiatuba (SP) e Americana (SP) demitiram 

em junho 1.550 profissionais, segundo balanço divulgado pela instituição. As três regionais 
são compostas por 34 municípios. 

 
A regional Indaiatuba, que representa 12 cidades, teve queda de 650 postos de trabalho. 
Os cortes foram influenciados pela variação negativa nos setores de confecção de artigos 

do vestuário e acessórios (-4,72%); veículos automotores e autopeças (-2,51%) e 
máquinas e equipamentos (-2,01%). 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/07/medo-do-desemprego-bate-recorde-diz-levantamento-da-cni.html
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2016/07/industria-demite-1550-nas-regioes-de-campinas-indaiatuba-e-americana.html


A regional Campinas, que soma 19 municípios, registrou 550 demissões no mês de junho, 
segundo o Ciesp. O acumulado no ano nesta região é de 2.250 postos de trabalho 
cortados. Nos últimos 12 meses os números alcançam os 10.550 dispensados. 

 
Em junho, as indústrias da região de Campinas tiveram variações negativas nos setores 

de produtos alimentícios (-0,55%); equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos (-0,69%); celulose, papel e produtos de papel (-0,44%) e produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos (-0,47%). 
 
O Ciesp também detalhou os dados do sexto mês do ano na regional de Americana, que 

agrupa três cidades. Trezentos e cinquenta postos de trabalho foram fechados. 
 

A entidade também divulgou o balanço do acumulado do ano. A queda é de 1.350 vagas. 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, a região chega a 4,2 mil pessoas sem trabalho na 

indústria.Na região, a variação negativa mais expressiva ocorreu no setor têxtil (-2,34%). 
 

Inadimplência de empresas no Brasil sobe 6,8% em 2016 até junho, diz Boa 
Vista 

19/07/2016 – Fonte: R7 

 
A inadimplência das empresas no Brasil cresceu 6,8 por cento no primeiro semestre 

ante mesmo período de 2015 e deve continuar subindo nos próximos meses, afirmou 
nesta segunda-feira a Boa Vista SCPC nesta segunda-feira. 
 

Considerando apenas o segundo trimestre, o aumento dos atrasos foi de 3,4 por cento 
sobre mesma etapa do ano passado.  

 
Já contra o trimestre imediatamente anterior, o indicador teve queda de 4,1 por cento, 
descontados efeitos sazonais, o que pode indicar que a inadimplência está crescendo 

em velocidade menor. 
 

Segundo a entidade, mesmo com melhora das expectativas para a economia, a forte 
incerteza econômica, com atividade em queda, forte restrição ao crédito e inflação 
elevada, a expectativa é de que a inadimplência comece a ceder somente a partir de 

2017. 
 

Empresários apontam a gestão de pessoas como o maior desafio para crescer 

19/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
À frente de desafios históricos como finanças e burocracia, a gestão de pessoas é a 
principal preocupação dos empresários brasileiros. Eles têm dificuldades para lidar com 

a legislação trabalhista, desenvolver líderes, contratar novos funcionários, capacitar 
equipes e, até mesmo, fixar planos de cargos e salários.  

 
Esses problemas dificultam a retenção de talentos e podem impactar no crescimento 
da empresa. 

http://noticias.r7.com/economia/inadimplencia-de-empresas-no-brasil-sobe-68-em-2016-ate-junho-diz-boa-vista-18072016
http://noticias.r7.com/economia/inadimplencia-de-empresas-no-brasil-sobe-68-em-2016-ate-junho-diz-boa-vista-18072016
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/empresarios-apontam-a-gestao-de-pessoas-como-o-maior-desafio-para-crescer-1z50qg5oww5bxcsfzy0f73teh


A conclusão está presente em estudo da Endeavor – organização mundial de fomento 
ao empreendedorismo – feito no Brasil e divulgado em julho. A instituição ouviu cerca 
de mil empresários sobre como a crise afeta os seus negócios e quais são as tarefas 

que causam mais preocupações. 
 

A gestão de pessoas ficou na frente com nota 6,7 em uma escala de 0 a 10. “Até os 
anos 80, a grande tônica era o financeiro. Nos anos 90, mercado e marketing. A partir 

dos anos 2000, a gestão de pessoas e a liderança se tornaram os principais desafios 
para as organizações”, explica o professor Anderson Sant’anna, coordenador do Núcleo 
de Desenvolvimento de Pessoas e Liderança da Fundação Dom Cabral (FDC). 

 
Para ele, isso acontece por causa da mudança do padrão competitivo. Antes, as 

empresas focavam somente no operacional, ou seja, em estabelecer procedimentos e 
processos para cumprir seus objetivos.  
 

Isso, segundo o especialista, demandava um estilo de gestão de pessoas voltado para 
a padronização. A função dos líderes era acompanhar se metas estavam sendo 

cumpridas. 
 
Com a mudança do próprio mercado, as empresas tiveram de ficar mais flexíveis. 

“Empresas têm que inovar, agregar valor, flexibilizar e isso depende de competências 
humanas e demanda novos estilos de liderança”, afirma Sant’Anna. “São adaptações 

que as empresas precisam fazer devido ao novo padrão de competitividade”, completa. 
 
Menos operação, mais gestão 

A dificuldade está em mudar o padrão mental presente nas organizações, 
principalmente em setores tradicionais da economia, e em desenvolver pessoas para 

liderar nesse novo cenário. 
 
O gerente do escritório de Curitiba da Michael Page, Humberto Wahrhaftig, destaca 

que o foco somente na operação em detrimento à gestão e à inovação pode 
comprometer os resultados da empresa.  

 
“O problema é quando os líderes estão presentes na operação. Se a pessoa está 
totalmente imersa na operação, ela não consegue olhar estrategicamente.” 

 
Uma má gestão de pessoas pode afetar o crescimento da empresa. “Se o ambiente 

não for bom, o funcionário vai embora e você não vai ter bons profissionais para ter 
um bom produto para ofertar. A conexão com o resultado é direto”, afirma Sant’Anna. 
 

Wahrhaftig ressalta, porém, que o impacto pode vir somente no longo prazo. “A 
empresa pode estar faturando bem e estar com problemas de gestão de pessoas. Os 

resultados do faturamento e da gestão de pessoas estão bastante ligados, mas em 
médio e longo prazo.”  

 
Desafios 
Empreendedores de todo o país foram questionados sobre o quanto os dez temas 

listados abaixo geram dores de cabeça no dia a dia dos seus negócios.  
 

Os resultados mostram que a gestão de pessoas é o item que causa maior 
preocupação, com nota 6,7. 



 
 

Subitens  
Entre os três temas que geram maior preocupação, há subitens que se destacam pela 
dificuldade na administração:  

 
Gestão de pessoas 

Média de 1 a 10 

 
Gestão financeira 

% que possuem desafios extremos com  

 
 

Jurídico e regulação 
% que possuem desafios extremos com  

 
 

Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo. 
 



Falta de preparo dificulta gestão do negócio próprio 
Apesar de a gestão de pessoas ser o maior desafio dos empreendedores brasileiros, 
as finanças e a burocracia continuam preocupando quem abre um negócio próprio, 

principalmente durante período de crise. Segundo empresários ouvidos pela Endeavor, 
a crise está influenciando 60% dos resultados obtidos por suas empresas.  

 
O aumento da inflação, por exemplo, já tem reflexo nos negócios. Para 48% dos 

empreendedores gerais, que possuem negócios próprios com crescimento de até 40% 
em número de funcionários nos últimos três anos, os custos estão aumentando acima 
da receita. E 24% enfrentam dificuldades para manter o capital de giro da empresa. 

 
A burocracia também pesa para os empresários brasileiros: um em cada cinco cita 

esse item como o maior desafio. A dificuldade está em acompanhar as mudanças nos 
regimes tributários e os processos trabalhistas. 
 

Para Mariana Foresti, gerente regional da Endeavor no Paraná, os empreendedores 
brasileiros se preparam pouco para enfrentar desafios comuns a todas as empresas. 

“A gestão é fundamental para que a empresa consiga vencer. Mas a empresa tem que 
ter um propósito para isso, tem que querer ser líder do seu setor.” 
 

As cinco empresas mais lucrativas do Paraná 

19/07/2016 – Gazeta do Povo 

 
O Paraná tem 26 empresas entre as 500 maiores do país segundo o ranking Melhores 
e Maiores, da revista Exame. A lista traz o resultado das companhias no ano passado, 

em dólares.  
 

A maior empresa com sede no estado é a Itaipu Binacional, que teve receita de US$ 
3,6 bilhões no ano passado (cerca de R$ 11,8 bilhões pelo câmbio atual). Ela foi 
seguida pela Coamo (US$ 2,6 bilhões) e pela Copel Distribuição (US$ 2,5 bilhões). 

 
A Itaipu não divulga dados sobre rentabilidade e lucro. Por isso, a empresa não aparece 

entre as cinco mais lucrativas do Paraná. A lista é encabeçada pela Copel Geração e 
Transmissão e é composta por outra estatal, a Sanepar, duas cooperativas e uma 
indústria – o Grupo Boticário, que também se manteve como a mais rentável do 

estado, com um índice de 40%.  
 

A companhia que mais cresceu entre as maiores do Paraná foi a Frangos Canção, que 
teve expansão de 21,3% no seu faturamento (US$ 420 milhões). 
 

Veja a seguir o ranking das empresas com os maiores lucros em 2015 no Paraná. 
 

 
 

1. Copel Geração e Transmissão: O braço da estatal de energia que administra 

usinas e linhas de transmissão teve uma receita de US$ 775 milhões e um lucro 
de US$ 252 milhões.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/as-cinco-empresas-mais-lucrativas-do-parana-067smvgn7napvzol90bkcjx5l


 
2. Coamo: A cooperativa com sede em Campo Mourão colocou o agronegócio na 

vice-liderança da lucratividade, com um resultado de US$ 182 milhões. 
 

 
3. Sanepar: A empresa de saneamento chegou a um lucro de US$ 166 milhões 

em 2015, ano em que conseguiu um reajuste tarifário extraordinário. 
 

 
4. Grupo Boticário: A companhia do setor de cosméticos lucrou US$ 116,9 

milhões no ano passado. 
 

 
5. Copacol: A cooperativa de Cafelândia, no Oeste do estado, teve um resultado 

de US$ 53,5 milhões. 

 

Privatizações podem render até R$ 120 bilhões para o governo 

19/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
As desestatizações previstas pelo governo federal têm o potencial de levantar recursos 

de pelo menos R$ 120 bilhões. Esse reforço nas contas virá de concessões, 
privatizações, vendas de ativos, securitizações e aberturas de capital, medidas que o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chamou de “Plano B” da gestão da economia 

– o “Plano A” seria o corte de gastos e o “C” o aumento de impostos. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/privatizacoes-podem-render-ate-r-120-bilhoes-para-o-governo-2knkucg5n0wr36kxhbsllxt3t


A cifra oficial do que se pode arrecadar com as desestatizações, no entanto, ainda 
dependem de uma série de decisões. Não há definição, por exemplo, de que 
participações acionárias da Eletrobrás em empresas do setor elétrico, exatamente, 

serão colocadas à venda. “Está tudo na mesa para a gente discutir”, afirmou um 
integrante da equipe econômica.  

 
Há, na lista de desestatizações, bens que são de empresas estatais e que, por isso, 

não representarão ingresso direto no caixa do Tesouro. Mas, por outro lado, lembra 
essa fonte, os efeitos econômicos vão muito além. Haverá reforço nas receitas, 
também, via arrecadação de tributos sobre os ganhos de capital gerados pelos 

negócios.  
 

Além disso, a venda de ativos reforça o caixa das próprias empresas controladas pelo 
governo, diminuindo a necessidade de capitalização pelo Tesouro Nacional. Nesse 
caso, é dinheiro que deixa de ser gasto. 

 
O economista Gesner Oliveira, da GO Associados, aponta outros benefícios. “Se o juro 

que o setor público paga é muito alto - e é altíssimo - vale a pena vender ativos, 
mesmo que a um preço relativamente baixo, para abater dívida e deixar de pagar 
juros estratosféricos”, disse.  

 
“Em segundo lugar, há muito a ser feito em termos de securitização, swap de dívida e 

aprimoramento de títulos de dívida de longo prazo, como as debêntures de 
infraestrutura.” 
 

As discussões em torno do “Plano B” se dividem, basicamente, em quatro frentes: 
energia, setor financeiro, aeroportos e securitizações. No setor elétrico, estão em 

avaliação vendas das participações acionárias da Eletrobrás que somam cerca de R$ 
20 bilhões. 
 

O governo conta ainda com a receita de outorga que virá da licitação de três das 
maiores hidrelétricas que eram da Cemig: Jaguara, São Simão e Miranda. A 

expectativa é que as três usinas arrecadem R$ 10 bilhões. 
 
A equipe econômica também aposta as fichas em leilões na área de petróleo e gás. A 

ideia é licitar, até o fim do primeiro semestre de 2017, quatro áreas no pré-sal vizinhas 
aos campos de Carcará, Gato do Mato, Tartaruga Mestiça e Sapinhoá, na Bacia de 

Santos.  
 
Outras 20 áreas podem entrar nesse leilão.O governo estima que pode arrecadar R$ 

20 bilhões com o setor. 
 

Nos aeroportos, considerando as concessões em Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e 
Florianópolis, além de outras medidas em estudo na área, as estimativas são de que 

a arrecadação pode variar entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões. 
 

TST lança hotsite sobre trabalho seguro 

19/07/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O Programa Trabalho Seguro, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ganhou sotaque 
regional com um hotsite que reúne todo conteúdo útil para orientar o empresário e o 
trabalhador a prevenir acidentes de trabalho, observando a legislação e adotando 

práticas que contribuam para preservar a saúde e a segurança das pessoas e das 
instituições. 

 
O hotsite programa Trabalho Seguro-PR pode ser acessado por meio de banner no site 
do TRT-PR. No endereço, haverá uma série de vídeos e cartilhas com orientações 

http://www.bemparana.com.br/noticia/454380/tst-lanca-hotsite-sobre-trabalho-seguro


práticas de segurança no trabalho, links para notícias, relatórios de fiscalizações, 
calendário de eventos, boas práticas e legislação sobre o tema. 
 

Simultaneamente, está sendo lançada em emissoras de rádio e TV do Paraná uma 
campanha desenvolvida pelo TRT-PR em prol da saúde e segurança no trabalho. 

 

Programa elevam atendimentos a micro e pequeno empresário 

19/07/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 
A Prefeitura de Curitiba está expandindo a cada ano o número de atendimentos a 

micro e pequenas empresas e interessados em abrir seus próprios negócios. Só este 
ano já foram realizados nos oito Espaços Empreendedor instalados nas administrações 

regionais mais de 57 mil atendimentos, e a previsão é chegar a 80 mil até o fim do 
ano – o que representará um aumento de 225% em relação a 2013, quanto teve início 
o programa Curitiba Empreendedora. No total, desde 2013 já foram feitos mais de 170 

mil atendimentos e mais de 5,7 mil pessoas foram capacitadas. 
 

“O programa Curitiba Empreendedora coloca Curitiba no patamar de excelência no que 
se refere ao tratamento das suas micro e pequenas empresas, que têm uma grande 
importância para a economia local”, afirma a presidente da Agência Curitiba de 

Desenvolvimento, Gina Paladino. 
 

O oceanógrafo e empreendedor Maurício de Souza procurou consultoria do programa 
para abrir um food truck em Curitiba. Ele e a esposa possuem um quiosque de lanches, 
sucos e açaí na Ilha do Mel, no litoral do Paraná.  

 
“Como o nosso negócio é sazonal, com pico entre setembro e fevereiro, pretendemos 

crescer com a oferta de lanches em Curitiba. O atendimento realizado no Espaço 
Empreendedor Cajuru e a consultoria do Sebrae são muito importantes para este 
investimento.  

 
Em época de crise econômica e desemprego, muitas pessoas estão pensando em abrir 

o próprio negócio, e este programa vem de encontro às nossas necessidades”, disse 
Souza, que no fim de junho participou do Encontro Empresarial promovido pela 
Agência Curitiba no Salão de Atos do Parque Barigui.  

 
Curitiba Empreendedora  

O Programa Curitiba Empreendedora foi implantado em 2013 após uma análise das 
necessidades dos empreendedores curitibanos, que resultou em um conjunto de 
medidas de estímulo ao desenvolvimento e desburocratização das micro e pequenas 

empresas da cidade, enquadradas no limite de faturamento de até R$ 3,6 milhões por 
ano. 

 
Por meio do programa, o maior de incentivo ao empreendedorismo já implantado na 

cidade, a Prefeitura estabeleceu a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, instituiu o 
decreto que regulamenta as compras municipais junto a micro e pequenas empresas, 
criou incentivos não tributários, apoiou o empreendedorismo feminino por meio do 

Prêmio Empreendedora Curitibana, contribuiu para a desburocratização e oferta de 
serviços, abriu Espaços Empreendedores para orientação e consultoria, atuou na 

formulação e distribuição de cartilhas com os direitos e deveres dos micro e pequenos 
e a legislação para empresários, investiu em consultorias especializadas em parceria 
com o Sebrae e na oferta de microcrédito produtivo orientado em parceria com a Caixa 

Crescer e com a Movera. 
 

Em 2013, os oito Espaços Empreendedor instalados pela Prefeitura fizeram 24,6 mil 
atendimentos. No ano seguinte, o número saltou para 37 mil e em 2015 dobrou, 
chegando a 65 mil. Neste ano, já são 57.483 mil atendimentos realizados e a previsão 

http://www.bemparana.com.br/noticia/454278/programa-elevam-atendimentos-a-micro-e-pequeno-empresario


é fechar o ano com 80 mil, afirma Armando Moreira Filho, diretor técnico da Agência 
Curitiba. 
 

Perfil do segmento 
As micro e pequenas empresas representam aproximadamente 99% dos 

estabelecimentos formais no Paraná e no Brasil. Em Curitiba, existem cerca de 155 
mil destes empreendimentos, 67 mil microempreendedores gerando mais de 12 mil 

novos negócios por ano. No Brasil, são mais de 7 milhões e, no Paraná, superam os 
500 mil, segundo dados do Sebrae/PR. 
 

“Os pequenos negócios têm muita importância para a economia das cidades, pois 
respondem em média por 60% dos empregos com carteira assinada e 40% da massa 

salarial. Tanto no estado quanto no país, o segmento gera mais empregos que as 
empresas médias e grandes”, explica José Ricardo Castelo Campos, gerente regional 
do Sebrae-Pr. 

 
Campos observa o quanto é importante as micro e pequenas empresas se prepararem 

para fornecerem produtos e serviços para o setor público. Segundo ele, o setor tem 
um potencial de compra em Curitiba e região metropolitana superior a R$ 2 bilhões 
sendo R$ 400 milhões operações realizadas com micro e pequenas empresas e apenas 

R$ 200 milhões com empresas locais. 
 

 “A atual administração reconhece essa importância e apoia este segmento com um 
decreto que favorece as compras do município com fornecedores locais”, finalizou. 
 

Dos negócios nascentes em Curitiba, 50% são conduzidos por mulheres, o que levou 
o programa Curitiba Empreendedora a oferecer um suporte direcionado ao 

empreendedorismo feminino.  
 
A primeira edição do prêmio Empreendedora Curitiba contou com 129 inscrições, em 

três categorias, gerando nove finalistas que receberam, entre outras premiações, 
capacitações, mentorias e consultorias individuais. 

 
O conjunto de iniciativas ao empreendedorismo no Município rendeu o primeiro lugar 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em abril de 2016. 

 
Segundo semestre 

Para manter a agenda de capacitação aos empreendedores de Curitiba, a Agência 
programou nova rodada de cursos para o segundo semestre. Entre as novidades estão 
os treinamentos para exportação, formação do preço de venda e uso das mídias sociais 

para divulgação do negócio. Outra novidade é a realização de capacitações também 
no período da tarde. Confira o calendário das atividades gratuitas, realizadas nas 

administrações regionais. 
 

Energia elétrica residencial recua 0,60% na 2ª prévia do IGP-M de julho 

19/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A tarifa de energia elétrica residencial recuou 0,60% dentro da segunda prévia do 
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). O item foi um dos principais responsáveis 

pela desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que saiu de 0,35% na 
segunda prévia de junho para 0,29% na segunda prévia de julho, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

 
Seis das oito classes de despesa que compõem o IPC-M registraram decréscimo em 

suas taxas de variação no período. A principal contribuição partiu do grupo Habitação, 
que saiu de 0,70% na segunda prévia de junho para 0,28% na segunda prévia de 
julho, tendo como destaque a tarifa de eletricidade residencial, que passou de alta de 

0,83% para queda de 0,60%. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/968094/?noticia=ENERGIA+ELETRICA+RESIDENCIAL+RECUA+060+NA+2A+PREVIA+DO+IGP+M+DE+JULHO


Os demais grupos com redução nas taxas de variação foram Vestuário (de 0,82% na 
segunda prévia de junho para -0,08% na segunda prévia de julho), Saúde e Cuidados 
Pessoais (de 0,81% para 0,59%), Despesas Diversas (de 1,46% para 0,63%), 

Comunicação (de 0,23% para 0,00%) e Transportes (de -0,17% para -0,21%).  
 

As maiores influências foram dos itens roupas (de 0,90% para -0,43%), medicamentos 
em geral (de 0,74% para -0,07%), cigarros (de 2,74% para -0,38%), mensalidade 

para internet (de 2,71% para -0,20%) e automóvel novo (de 0,99% para 0,29%).  
 
Na direção oposta, aumentaram mais os gastos com Alimentação (de 0,04% para 

0,40%) e Educação, Leitura e Recreação (de -0,03% para 0,83%), com destaque para 
os laticínios (de 2,66% para 6,81%) e passagem aérea (de -6,62% para 25,82%). 

 

Novo Código Comercial é alvo de críticas 

19/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
O Novo Código Comercial, que tramita na Câmara dos Deputados, vem sendo alvo de 

protesto de pesquisadores e de resistência de empresários. Na iminência da aprovação 
do texto, entidades como a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) pedem que 
a tramitação seja suspensa. A votação em comissão especial estava prevista para este 

mês, mas foi adiada.  
 

Até mesmo o relator do texto, deputado Paes Landim (PTB-PI), defende que seja dado 
mais tempo para o amadurecimento da proposta. A proposta reúne regras sobre as 
relações jurídicas entre empresas e empresários. O Brasil já contou, no passado, com 

um Código Comercial, instituído em 1850.  
 

A legislação tratava da atividade comercial em geral, do comércio marítimo e das 
falências. Com o tempo, partes do texto foram revogadas e substituídas por outros 
instrumentos legais, como o Código Civil de 2002. 

 
A ideia de reunir esse regramento difuso no Novo Código Comercial, de autoria do 

deputado Vicente Cândido (PT-SP), tramita na Câmara há mais de cinco anos. Mas o 
que parece uma proposta positiva para facilitar as relações comerciais vem gerando 
preocupação.  

 
Um estudo comandado pela professora Luciana Yeung, do Insper de São Paulo, estima 

que o custo do Código, incluindo processo de adaptação, falhas no texto e problemas 
com burocracia, pode chegar a R$ 182 bilhões. O ponto considerado mais crítico 
estabelece que a empresa precisa obedecer ao conceito de função social, considerado 

genérico. "É muito amplo e subjetivo", disse.  
 

Com o código aprovado, o Ministério Público poderá pedir a anulação do negócio se 
ficar provado que a função social não foi exercida. Só nesse artigo, a pesquisadora 

estima perdas de até R$ 90 bilhões, com queda no valor de mercado de empresas de 
capital aberto que serão atingidas pela norma. 
 

O tratamento dado aos investidores estrangeiros também é questionado. Em caso de 
falência da empresa, por exemplo, os credores de outros países serão os últimos a 

receber.  
 
Outro trecho do texto aumenta a burocracia para empresas de fora atuarem no Brasil. 

Para tanto, terão de informar nome, nacionalidade e domicílio de todos os sócios, além 
da participação de cada um na empresa. "Vai na contramão do que tem acontecido no 

mundo", diz Luciana.  
 
Argumentando que o projeto trará insegurança jurídica, professores da USP redigiram 

uma carta para apresentar posição contrária à proposta. Para os titulares da Faculdade 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/968087/?noticia=NOVO+CODIGO+COMERCIAL+E+ALVO+DE+CRITICAS


de Direito Newton de Lucca, Calixto Salomão Filho e Paula Forgioni, o texto fragiliza 
uma jurisprudência já consolidada, o que seria especialmente complicado no atual 
contexto de crise. "Poderá trazer mais turbulência que segurança nas relações jurídicas 

entre os empresários", afirmam. 
 

Em carta ao relator do projeto, Paulo Skaf, presidente da Fiesp, pede que a tramitação 
seja suspensa até que aprimoramentos levem a um "diploma legal realmente moderno 

e útil". Paes Landim concorda com a avaliação da entidade. 
 
 "Confesso que preferia que demorasse um pouco mais. Agora não é o momento", 

disse o relator. Para ganhar tempo, ele ainda terá de convencer o presidente da 
comissão, Laércio Oliveira (SD-SE), que pretende colocar o projeto em pauta no início 

de agosto. Ele acredita que a maior parte do texto está pacificada e, por isso, pode 
ser levado a voto. 
 

Número de fusões e aquisições no País cai 29% no 1º semestre, diz PWC 

19/07/2016 –Fonte: Paraná Online 

 
A crise política no Brasil afetou o número de fusões e aquisições no País no primeiro 
semestre do ano, que despencou 29% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, 

segundo dados da PWC. Ao todo, de acordo com o relatório, foram concretizadas 287 
negociações nos primeiros seis meses deste ano. 

 
O sócio da PwC, Rogério Gollo, afirma que, apesar desse cenário de insegurança que 
dominou o primeiro semestre, as negociações que estavam engavetadas estão sendo 

retomadas. "A expectativa é que muitos acordos sejam concretizados nos próximos 
meses, fazendo com que o mercado atinja os mesmos patamares de 2015, em que 

foram realizados 742 negócios", diz. 
 
Do total das transações, o setor de Tecnologia da Informação representou 19% do 

total, de acordo com dados da PwC. Já o setor de Serviços Auxiliares ficou com 11% 
do total e o Financeiro com 9%. 

 

Produção brasileira de aço bruto tem junho mais fraco desde 2009 

19/07/2016 – Fonte:  CIMM 

 
As siderúrgicas do Brasil produziram em junho o volume de aço bruto mais baixo para 

o mês desde 2009, pressionadas pela contínua fraqueza do mercado interno, enquanto 
as exportações das usinas recuaram nas comparações mensal e anual.  
 

A produção de aço do país em junho somou 2,541 milhões de toneladas, queda de 8,5 
por cento sobre o mesmo período de 2015 e cerca de 2 por cento abaixo do volume 

produzido em maio deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela 
associação que representa o setor, IABr. 

 
Em 2009, em meio aos efeitos da crise financeira internacional, a produção das 
siderúrgicas brasileiras em junho havia sido de 1,9 milhão de toneladas. 

 
Com o resultado do mês passado, a produção do primeiro semestre, quando as usinas 

aumentaram seus preços apesar da situação de fraca demanda nacional, acumulou 
queda de 13 por cento sobre a primeira metade de 2015, para 14,9 milhões de 
toneladas. 

 
As exportações das usinas vinculadas ao IABr, que incluem Gerdau, Usiminas, CSN, 

ArcelorMittal e ThyssenKrupp, somaram 1,1 milhão de toneladas, quedas de 21 por 
cento sobre junho de 2015 e de 10 por cento ante maio deste ano. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/967962/?noticia=NUMERO+DE+FUSOES+E+AQUISICOES+NO+PAIS+CAI+29+NO+1O+SEMESTRE+DIZ+PWC
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O movimento anual foi mediado por baixas de 12 por cento nas vendas externas de 
laminados, com as exportações de planos recuando 42 por cento. Enquanto isso, as 
vendas faturadas ao mercado externo de semi-acabados caíram 26 por cento. 

 
Também sinalizando a fraqueza do mercado interno, as importações em junho caíram 

72 por cento sobre um ano antes e 45 por cento na comparação com maio deste ano, 
para 92,4 mil toneladas em junho. 

 
Com isso, segundo o IABr, o consumo aparente nacional foi de 1,6 milhão de toneladas 
de produtos siderúrgicos em junho, retração de 12 por cento sobre junho de 2015. 

"No acumulado do ano até junho, o consumo aparente foi de 9 milhões de toneladas, 
23,7 por cento inferior na comparação com o mesmo período de 2015", afirmou a 

entidade. 
 

Ford Europa testa robôs colaborativos preparando-se para a 4ª Revolução 
Industrial 

19/07/2016 – Fonte: CIMM 

 
A Ford é uma das pioneiras no uso dos chamados robôs colaborativos, ou “co-bots”, a 
nova tecnologia de automação. Em fase inicial de testes na fábrica de Colônia, na 

Alemanha, 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, 
como mostra este vídeo. 

 
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. 

 
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 GmbH. 

 
"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." 
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Protesto pede juros mais baixos, mas taxa não deve baixar 

19/07/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

As centrais sindicais se reunem, hoje, em frente à sede do Banco Central (BC) na 
Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para protestar contra o atual patamar 

dos juros.  
 

A mobilização reunirá Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) 
e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).  

 
O ato acontecerá no primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). 

O "Protesto contra os juros altos", nome dado à mobilização de amanhã, terá início às 
10 horas.  
 

A decisão sobre os juros será anunciada amanhã, a partir das 18 horas, assim que 
terminar a reunião de dois dias onde é definido o futuro da taxa Selic. O encontro dos 

diretores do BC terá início às 14h30. A taxa Selic está atualmente em 14,25% ao ano. 
 
O mercado aposta que a Selic será mantida em 14,25%, repetindo a decisão dos 

últimos encontros. A taxa está em 14,25% desde setembro de 2015. 
 

Entre as múltis, receio em investir ainda é grande 

19/07/2016 – Fonte: CIMM 
 

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 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. 

 
Oportunidade 

Mas a desvalorização do real acabou também tornando algumas empresas do País 
atrativas para os estrangeiros que quiseram aproveitar a ocasião para comprar “ativos 
brasileiros com desconto”. A British American Tobacco, é um exemplo. A empresa 

adquiriu ações avaliadas em US$ 2,4 bilhões de sua afiliada Souza Cruz no Brasil. 
 

Os investimentos em ações em 2015 ainda aumentaram 4%. No setor da saúde, com 
as novas leis permitindo a entrada de capital estrangeiro, os investimentos em ações 
passaram de US$ 16 milhões para US$ 1,3 bilhão. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/454379/protesto-pede-juros-mais-baixos-mas-taxa-nao-deve-baixar
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O diretor do Departamento de Investimentos da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (Unctad), James Zhan, destacou o movimento de 
estrangeiros aproveitando a desvalorização da moeda brasileira para comprar 

empresas no País. “Foi isso que, em parte, segurou o fluxo de investimentos”, disse. 
 

Carro elétrico compartilhado é testado no Ceará 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Quem passa pelo pequeno Zhidou EEC L7e-80 não consegue ficar indiferente. Exposto 

em um shopping de Fortaleza (CE), o minicarro chama a atenção das pessoas para os 
testes com os veículos que farão parte do sistema de carros compartilhados em 
implantação na cidade. A principal novidade do modelo é o fato de ser 100% elétrico. 

 
“É um carro muito pequeno, ocupa um espaço bem menor na cidade. Poderia colocá-

lo em qualquer lugar. Dá vontade de levar para casa. Quando eu e meu filho o vimos, 
disse que ele daria certinho para a gente”, conta o professor Assis Oliveira, de 41 anos.  
 

O edital de chamada pública para escolher a empresa responsável pela implantação e 
operação do sistema foi lançado em janeiro e tinha como exigência a utilização de 

carros elétricos.  
 
Além do Zidhou, com capacidade para duas pessoas (motorista e carona), há também 

o BYD e6, mais espaçoso e que leva 5 pessoas. Ambos são importados da China e 
operam com placa de testes e experiência (placa na cor verde), pelo fato de ainda não 

serem homologados no Brasil.  
 
O engenheiro da Prefeitura de Fortaleza responsável pelo projeto, Sued Lacerda, 

explica que a fase de testes serve exatamente para chamar a atenção da população e 
também para que os futuros usuários se familiarizem com os modelos e com a forma 

de funcionamento do sistema:  
 
“Esta fase está sendo muito positiva. A população está muito curiosa e boa parte está 

interessada e procurando informações no estande. Já temos quase 200 cadastros. Eu 
acompanhei um usuário e ele ficou muito satisfeito e curioso pelo fato de o carro não 

fazer muito barulho. Gostou também da praticidade de o carro ser automático.”  
 

Os testes são feitos no modelo BYD e6. O estudante Wilker Ferreira Diógenes fez seu 
cadastro no shopping e, em seguida, já entrou no carro para dar uma volta pelo 
estacionamento.  

 
As portas do veículo são destravadas por um aplicativo e o carro começa a funcionar 

ao apertar em um botão na lateral do volante. As informações sobre a carga da bateria 
e o consumo em quilowatts (kW) são alguns detalhes que aparecem no painel digital.  
 

A bateria do modelo leva 3 horas para carregar completamente e tem autonomia de 
250 quilômetros.  

 
Além do câmbio automático, outra diferença do BYD e6 em relação aos carros 
convencionais é a localização do freio de mão, que, na verdade, fica do lado do pé 

esquerdo. Pela força do hábito de dirigir carros com embreagem, Wilker acabou 
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acionando o mecanismo sem querer (por conta da baixa velocidade com que o veículo 
trafegava, o acionamento do freio de mão não gerou nenhum dano aos ocupantes). 
 

Por conta desses detalhes novos, o teste com os carros antes de ser um usuário efetivo 
do sistema é obrigatório.  

 
Para o estudante, que possui veículo próprio, os carros compartilhados serão 

especialmente úteis nos fins de semana, quando ele reúne os amigos para ir a festas 
ou a praias.  
 

“Geralmente, eu ando com muitas pessoas e nem todas cabem em um carro. Eu ando 
com seis, sete, oito pessoas. Eu pegaria o carro compartilhado para dividir as pessoas 

entre o meu carro e o carro elétrico”, explica.  
 
Em agosto, começa outra fase do sistema, que é a operação assistida: serão instaladas 

cinco estações e sete carros estarão disponíveis. Segundo Lacerda, esse será um 
momento de continuar dando suporte aos usuários e ajustando os detalhes de 

funcionamento do sistema, que vai operar de forma completa a partir de 1º de 
setembro com 12 estações e 20 veículos, sendo 15 Zhidou e 5 BYD.  
 

A taxa de adesão ao sistema será de R$ 40, que serão convertidos em crédito e 
cobrados mensalmente. Os primeiros 30 minutos de uso custarão R$ 20. Depois desse 

período, o usuário será cobrado por minuto: para até 60 minutos adicionais, por 
exemplo, cada minuto custará R$ 0,80. O preço do minuto cai à medida que o usuário 
permanece por mais tempo com o veículo.  

 
A integração e diversificação dos modais de transporte é um dos principais objetivos 

do sistema de carros elétricos compartilhados. A escolha dos locais onde as estações 
serão instaladas, segundo o Lacerda, levou esse e outros fatores em consideração.  
 

“Os raios das estações alocadas contemplam muita densidade populacional e de 
comércio, diversidade de meios de transporte e estações de bicicletas compartilhadas. 

A ideia é ofertar um novo modo de transporte na pegada sustentável, tanto para quem 
não tem um carro como para quem pretende se desprender da necessidade do carro 
próprio.” 

 

Mercedes-Benz testa ônibus autônomo na vida real 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Com promessa de mais segurança, eficiência e conforto, a Mercedes-Benz começou a 
testar na vida real de um corredor BRT de 20 km em Amsterdã, na Holanda, o seu 

ônibus autônomo, capaz de dirigir, frear e acelerar a até 70 km/h sem a interferência 
do motorista – que permanece no lugar para tomar o controle do volante sempre que 
necessário.  

 
A maior cidade holandesa, que tem o maior BRT da Europa Ocidental, foi escolhida 

pelo caráter inovador de suas propostas de mobilidade urbana e porque o governo do 
país abriu seu território para receber testes de veículos autônomos.  
 

Apresentado à imprensa internacional na segunda-feira, 18, na própria cidade onde 
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ele começa a ser testado, o Future Bus surge na esteira da aposta nos sistemas de 
direção autônoma feita por quase todos os fabricantes de veículos desde o início desta 
década.  

 
O Grupo Daimler é um dos precursores na aplicação da tecnologia: já lançou no 

mercado em 2013 novas gerações dos sedãs Classe E e S com diversas funções 
avançadas de assistência eletrônica ao motorista, em 2014 apresentou o primeiro 

caminhão autônomo, o Future Truck, e um ano depois o carro-conceito Mercedes-Benz 
F 015.  
 

“Há quase dois anos apresentamos o sistema Highway Pilot do nosso primeiro 
caminhão autônomo. Agora colocamos essa tecnologia no City Pilot, mas 

desenvolvemos funções adicionais, como parada automática nos pontos, 
reconhecimento de sinais de trânsito e detecção de pedestres para orientar frenagens 
e acelerações automáticas”, destacou Wolfgang Bernhard, presidente da Daimler Truck 

& Bus.  
 

“Estamos desenvolvendo o Future Bus há dois anos, mas já partimos do muito que a 
companhia desenvolveu para outros veículos, que vem de muito antes. Essa é uma 
vantagem competitiva. Corporações menores não podem fazer o mesmo investimento, 

por isso talvez fiquem para trás e não sobrevivam a essa nova era tecnológica”, afirma 
Hartmut Schick, chefe da divisão de ônibus da Daimler.  

 
“Vamos manter essa pesquisa dentro de casa, porque acreditamos que isso é 
estratégico. Quem dominar melhor a tecnologia de autônomos e oferecer o sistema 

mais confiável vai superar a concorrência”, avalia. O desenvolvimento do ônibus 
autônomo está incluído no investimento de € 200 milhões que a Daimler Buses faz até 

2020 em novos produtos.  
 
Operando dentro do sistema controlado de um corredor BRT, apesar de ser um 

protótipo de linhas futuristas que leva pouco mais de 20 passageiros, o ônibus 
autônomo da Mercedes parece muito mais próximo da realidade do que os caminhões 

e ônibus que precisam trafegar com referências bem mais genéricas em ruas e 
estradas.  
 

A perspectiva de lançamento das primeiras unidades comerciais, no entanto, no 
cálculo de Schick só deve acontecer após 2021. “Ainda é preciso testar exaustivamente 

a tecnologia e criar uma legislação própria, que não existe para veículos autônomos e 
só agora começa a ser discutida na Europa.  
 

E mesmo assim a presença do motorista atrás do volante ainda será necessária por 
10 a 20 anos adiante”, destaca o executivo. Ele não revela o quanto maior é o custo 

do modelo, diz apenas que o objetivo é reduzir ao máximo nos próximos anos para 
viabilizar a tecnologia.  

 
Mas Schick adianta que antes da virada da década será possível lançar veículos com 
parte das funções autônomas. Para isso, segundo ele, até 2018 já está em curso na 

divisão o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica global comum aos ônibus da 
Daimler.  

 
Com essa estratégia, países com grandes sistemas BRT como o Brasil – antes da 
recessão econômica o terceiro maior mercado mundial de ônibus, com média de 25 

mil unidades/ano e pico de 32 mil em 2011 – entram no foco da companhia para 
incorporar à frota modelos que usam algumas das funções autônomas que estão sendo 

testadas agora em Amsterdã.  
 
 

 



 
APOSTA NO TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 
Ônibus autônomo tem uma dúzia de câmeras, dois radares, comunicação com 

semáforos e usa navegação por satélite GPS de alta precisão 
 

Os esforços do Grupo Daimler em desenvolver tecnologias avançadas para ônibus 
estão lastreados no esperado aumento de 50% da participação do transporte público 
na motorização do planeta até 2015. Entre 1995 e 2012 essa fatia já cresceu de 34,1% 

para 39,7% e a expectativa é de avanço mais acelerado nos próximos anos. 
 

A aposta é que o aumento da urbanização (mais da metade da população mundial já 
vive nas cidades) e os índices crescentes de veículos por habitante, especialmente nos 
países subdesenvolvidos como o Brasil, conduzam à maior procura por locomoção 

eficiente e confortável, como alternativa viável aos frequentes e insuportáveis 
congestionamentos, além da obrigatória redução de emissões de poluentes e gases de 

efeito estufa (CO2).  
 
A empresa estima que os ônibus em BRTs irão atender à maior parte da demanda 

crescente por mobilidade urbana eficiente e sustentável, pois o sistema com 
corredores dedicados de tráfego é muito mais rápidos de serem construídos, além de 

custar quatro vezes menos do que os bondes VLT e 10 vezes abaixo dos custos de 
implantação de linhas de metrô.  
 

A desvantagem são as emissões dos motores diesel, fator mitigado pela maior 
economia de combustível dos veículos autônomos e que poderá ser contornado com o 

desenvolvimento de novos ônibus elétricos – a Mercedes-Benz deve lançar o seu em 
2018.  
 

“Os ônibus nem sempre são a opção de locomoção mais eficiente ou atraente à 
população. Por isso nos inspiramos com o Future Bus a promover uma revolução no 

transporte público, para oferecer conforto, pontualidade e rapidez, para mudar essa 
visão das pessoas. Queremos que elas mudem a frase ‘eu preciso pegar um ônibus’ 
para ‘eu tenho de tomar um ônibus’”, afirma Schick.  

 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

 
O ônibus autônomo para no ponto automaticamente e abre as portas, a luz 
verde indica que o passageiro pode embarcar e a vermelha que as portas vão 

fechar  
 
Com design futurista por dentro e por fora, o Mercedes-Benz Future Truck já cumpre 

bem sua missão de tornar o ônibus mais atraente à população, ao menos do ponto de 
vista visual. Mas os principais avanços estão no sistema City Pilot, capaz de “enxergar” 



muito mais do que os olhos humanos podem ver. Rodando no BRT de Amsterdã, o 
resultado prático de toda a tecnologia de condução autônoma empregada pode ser 
sentido por uma vida a bordo muito tranquila, livre de trancos bruscos ou preocupação 

com a abertura de portas e distância da plataforma, pois tudo é automático, controlado 
pelo “cérebro eletrônico” do veículo.  

 
Iluminação que muda de cor – fica azul quando a direção autônoma está acionada –, 

carregadores de celular por indução, conexão wi-fi e telas que mostram informações 
da rota e do ônibus completam o ambiente tecnológico.  
 

A inteligência artificial do Future Bus é orientada por uma dúzia de câmeras que 
fornecem imagens interpretadas pelo sistema, radares de curto e longo alcance que 

detectam possíveis obstáculos, além de navegação por satélite de alta precisão e 
comunicação direta com outros veículos e a infraestrutura viária, como semáforos, que 
podem antecipar condições de tráfego ou problemas adiante.  

 
Todas as informações captadas são fundidas para fornecer dados precisos ao sistema 

de gerenciamento que controla direção, freios e acelerador de forma autônoma até a 
velocidade máxima de 70 km/h.  
 

Para se localizar e transmitir os comandos à direção autônoma, o Future Bus usa a 
navegação por satélite dGPS – mais precisa do que o GPS comum –, aliada a uma 

câmera atrás do para-brisas que monitora a faixa de rodagem e quatro outras câmeras 
de posicionamento instaladas nos alto do veículo.  
 

O sistema de condução autônoma continua a funcionar mesmo quando o ônibus entra 
em túneis e perde o sinal do satélite, pois as imagens seguem orientando o volante.  

 
Para monitorar pedestres, veículos, placas de trânsito, semáforos e pontos de parada 
adiante, o Future Bus usa outro conjunto de sensores. Uma câmera dupla (estéreo) 

interpreta o cenário até 60 metros à frente, enquanto o radar de curta distância 
identifica tudo que está a até 10 metros antes de o veículo começar a rodar – se 

alguém entrar na frente de repente, por exemplo, o ônibus freia automaticamente, 
mas suavemente, pois uma freada brusca pode causar acidentes com os passageiros 
no interior.  

 
Já o radar de longo alcance é capaz de antecipar obstáculos a até 200 metros. A 

comunicação com a rede de semáforos também é usada para antecipar paradas depois 
de curvas que o radar não capta. Dessa forma, as acelerações, freadas e trocas de 
marchas são mais suaves, calculadas para economizar combustível.  

 
O Future Bus usa seus sensores para desacelerar e parar automaticamente nos pontos 

de embarque e desembarque com notável precisão, a 10 centímetros da plataforma. 
As portas abrem e fecham de forma automática. O sinal luminoso verde de ambos os 

lados da porta indica que o passageiro pode entrar ou sair, enquanto a luz vermelha 
avisa que as portas vão fechar.  
 

No painel, o motorista humano de plantão monitora tudo que acontece em uma tela 
de 12 polegadas que mostra todas as informações e alertas de condução. Caso ocorra 

alguma falha no sistema de direção autônoma ou o ônibus comece a circular fora da 
rota programada, aparece um aviso para o motorista retomar o controle do veículo. 
Mas isso também pode ser feito a qualquer momento: basta segurar o volante ou pisar 

nos pedais do freio ou acelerador.  
 

No teste no corredor BRT que liga o centro de Amsterdã com o Aeroporto de Shiphol, 
em linha que transporta 125 mil passageiros por dia, o Future Bus da Mercedes-Benz 
vai percorrer 20 km de forma autônoma com 11 paradas, 25 semáforos e três túneis 

no caminho. Portanto, não é um teste de laboratório, mas uma operação na vida real 



de um ônibus, mostrando que a direção autônoma está cada vez mais próxima da 
realidade – mesmo que seja com um motorista de plantão atrás do volante. 
 

Honda produz o motor 500 mil do modelo 160 cm3 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A Honda alcançou na segunda-feira, 18, a marca de 500 mil motores de 160 cm3 flex 
produzidos em sua unidade de Manaus (AM). Dedicado às motocicletas, o propulsor é 

reconhecido como o primeiro bicombustível para esta cilindrada em todo o mundo. 
 
Lançado em 2014 com o modelo NXR 160 Bros, o motor faz parte do projeto da 

montadora em desenvolver tecnologias que reduzam os impactos ambientais de seus 
produtos ao se antecipar a regulamentação da segunda fase do Promot 4, Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. 
 
Em agosto do ano passado, a Honda CG adotou o motor 160 cm³. O modelo mais 

vendido da marca no Brasil com mais de 11 milhões de unidades ganhou melhor 
desempenho em sua versão 2016, com 14,9 cv de potência se abastecido com gasolina 

e 15,1 cv com etanol. 
 
Com capacidade cúbica de 162,7 cc, o motor monocilíndrico traz como principais 

características versatilidade e baixo custo de manutenção. Ele conta com sistema OHC 
(Over Head Camshaft), quatro tempos, arrefecido a ar, injeção eletrônica PGM-FI 

(Programmed Fuel Injection) e tecnologia FlexOne. 
 
Também neste mês, o mercado brasileiro alcançou um novo patamar de motocicletas 

flex: 5 milhões sete anos após o lançamento do primeiro modelo  
 

Alemanha pode exigir caixa preta nos carros autônomos 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Alemanha se apressa para desenhar uma legislação que imponha regras para o uso 

de carros autônomos, algo que ainda não existe em nenhum país do mundo. A 
proposta que está em debate pode impor a obrigatoriedade de que os veículos sejam 
equipados com uma caixa preta aos moldes do que acontece nas aeronaves. O 

dispositivo registraria dados de condução. A ideia é que, em caso de acidente, este 
material sirva para entender quem foi o responsável. 

 
Aumentou a pressão para debater o assunto e definir legislações específicas depois do 
acidente nos Estados Unidos com um Tesla Modelo S, que causou a morte do 
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motorista. O automóvel colidiu com um caminhão quando o sistema semiautônomo 
Autopilot estava ligado. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de garantir 
que a tecnologia seja implementada com segurança.  

 
Entre as regras em discussão na Alemanha está a imposição de que o motorista 

permaneça sentado no banco do condutor, ainda que o carro esteja rodando em modo 
autônomo. Desta forma é possível reassumir o controle rapidamente em caso de 

emergência. A proposta, no entanto, não exige que o motorista esteja atento ao 
tráfego. 
 

É emblemático que a Alemanha dê o primeiro passo para regular o uso de carros 
autônomos, já que o país é sede de grandes fabricantes de veículos, como Grupo 

Volkswagen, Mercedes-Benz e Grupo BMW. O esforço para regulamentar a tecnologia 
sinaliza a intenção do governo alemão de fazer do país um líder no desenvolvimento 
de modelos automatizados.  

 
Enquanto não há legislação para o uso de automóveis capazes de rodar sem 

participação tão ativa do motorista, as montadoras incorporam em seus modelos 
recursos avançados de assistência capazes de controlar o carro em certas condições a 
exemplo do que já acontece com o Autopilot, da Tesla. O automóvel totalmente 

autônomo só deve se tornar realidade depois de 2020. 
 

Financiamentos de novos caem 30% no 1º semestre 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

O volume de financiamentos de veículos novos caiu 30% no primeiro semestre quando 
comparado com mesmo período do ano passado: foram 551,3 mil contra as 782,7 mil 
unidades registradas há um ano, considerando leves e pesados, segundo 

levantamento divulgado na segunda-feira, 18, pela Cetip, que opera o Sistema 
Nacional de Gravames (SNG), cadastro das restrições financeiras de veículos dados 

como garantia em operações de crédito no País. 
 
Ambos os segmentos tiveram quedas de dois dígitos, embora o de leves tenha 

apresentado o pior resultado. Entre janeiro e junho, foram 521,7 mil automóveis e 
comerciais leves comprados a prazo, 29,9% menos do que em iguais meses do ano 

passado, quando foram financiados 745 mil.  
 

“Apesar dos financiamentos de carros novos estarem recuando 30% neste primeiro 
semestre, os dados do mês por dia útil mostram um leve avanço de 1%. Esse resultado 
pode dar sinais de que o mercado interrompeu a trajetória de queda”, disse Marcus 

Lavorato, gerente de relações institucionais da Cetip. 
 

Em pesados, que inclui caminhões e ônibus, a queda é de 21,4% nos primeiros seis 
meses acumulados do ano também no comparativo anual, passando de 37,6 mil para 
29,6 mil unidades. 

 
USADOS 

Embora o volume de usados supere o de novos, o segmento também segue com 
queda, ainda que bem menor do que os índices negativos apresentados no segmento 
zero quilômetro. Na primeira metade deste ano, os financiamentos de veículos usados 
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ficaram apenas 7,6% abaixo do registrado em igual período de 2015, passando de 
1,43 milhão para 1,32 milhão. 
 

Enquanto as vendas a prazo de leves recuou 7,5% na mesma base de comparação, 
para 1,26 milhão de unidades, a queda de pesados foi de 10,2%, para 57,3 mil. 

 
MOTOCICLETAS 

No setor de duas rodas, os financiamentos de novos no primeiro semestre recuaram 
24,7%, para um total de 324,7 mil unidades, enquanto usadas diminuíram em escala 
menor, de 8,9%, para 48,5 mil. 

 
MODALIDADES DE CRÉDITO 

Do total de veículos novos e usados financiados no primeiro semestre, o CDC – crédito 
direto ao consumidor – foi utilizado em pouco mais de 1,79 milhão de unidades ou 
79,5% das operações, volume 18,1% abaixo do apurado há um ano. 

 
Consórcios vem em segundo lugar, com 17,5% de participação ao financiar 394,4 mil 

veículos, enquanto leasing figura com apenas 1,4% do total, para 32,1 mil. 
 

Ford e Jose Cuervo querem produzir plástico com ingrediente da tequila 

19/07/2016 – Fonte: G1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A Ford e a Jose Cuervo anunciaram nesta terça-feira (19) uma parceria para desenvolver 
plásticos mais sustentáveis com uso de agave, tipo de planta que entra na produção da 

tequila.  
 
A fabricante de automóveis pretende usar o bioplástico para prender a fiação, no sistema 

de ar-condicionado e também nos porta-objetos. 
 

O desenvolvimento do composto sustentável pode reduzir o peso e o consumo de 
combustível, ao mesmo tempo em que diminui o impacto ambiental do uso de 
petroquímicos. 

 
O agave tem um ciclo de produção de 7 anos e a Jose Cuervo usa apenas uma parte da 

planta no processo de destilação da tequila, outra parte vira artesanato ou papel. 
 

Outras montadoras já usam compostos sustentáveis como espuma feita de soja, óleo de 
mamona, fibra de coco e até fibra de cânhamo, feita a partir da cannabis. 
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Lyle Watters é o novo presidente da Ford América do Sul 

19/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Ford anunciou mudanças importantes em sua liderança na segunda-feira, 18. Uma 

delas é a alteração do comando da empresa na América do Sul a partir de 1º de agosto. 
Steven Armstrong, que desde 2014 era presidente da montadora para o continente, 

deixa a posição para assumir a vice-presidência e o posto de chefe de operações (COO) 
da Ford Europa.  
 

No lugar dele assume Lyle Watters, que até então comandava a área de finanças e 
planejamento estratégico da empresa na Europa. O executivo de 51 anos já acumula 

alguma experiência na América do Sul.  
 
Entre 2008 e 2012 ele foi CFO da Ford na região. Watters tem MBA em Administração 

pela Queen´s University Belfast, na Irlanda do Norte. Na nova posição ele se reportará 
a Joe Hinrichs, vice-presidente executivo da companhia e presidente para as Américas.  

 
Armstrong assume o novo cargo na Europa em 1º de setembro e passa a responder a 
Jim Farley, presidente da companhia para o continente, Oriente Médio e África. O 

executivo de 52 anos chega para suceder Barb Samardzich, que se aposenta em 
outubro após mais de 26 anos na companhia, com passagens por diversos cargos de 

liderança.  
 
Desde novembro de 2013 a executiva de 57 anos comandava a Ford na região, com 

responsabilidade por áreas como manufatura, qualidade, desenvolvimento de produto, 
compras e sustentabilidade.  

 
“A liderança e a experiência de Barb foram essenciais para transformar a operação 
europeia em um negócio vibrante e lucrativo”, destacou Mark Fields, CEO da Ford, em 

comunicado distribuído pela companhia. 
 

Crédito consignado com garantia do FGTS deve ter teto para juro 

19/07/2016 – Fonte: O Globo 

 
 
 

  
 

 
 
 

O Conselho Curador do FGTS quer fixar um teto para os juros nos empréstimos 
consignados para os trabalhadores do setor privado semelhante ao limite de taxa 

existente para os aposentados do INSS, de 2,34% ao mês. A ideia é ampliar também 
para os ativos o prazo de pagamento das operações com desconto em folha concedido 
aos inativos, que é de 72 meses. As propostas em discussão no Ministério do Trabalho 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24284/lyle-watters-e-o-novo-presidente-da-ford-america-do-sul
http://oglobo.globo.com/economia/credito-consignado-com-garantia-do-fgts-deve-ter-teto-para-juro-19743299


fazem parte da regulamentação da Lei 13.313/2016, que permite uso dos recursos do 
FGTS como garantia em consignados. Os cotistas podem comprometer a multa de 
40% nas demissões sem justa causa, mais 10% do saldo da conta do Fundo. 

 
RECURSO NÃO SERÁ BLOQUEADO 

Segundo o secretário executivo do Conselho, Bolivar Moura Neto, a regulamentação 
deve ser aprovada pelos conselheiros até setembro. Além do Conselho Curador, será 

preciso que a Caixa Econômica Federal — gestora do FGTS — divulgue uma instrução 
para orientar os bancos sobre o funcionamento das novas operações e como se dará 
a troca de informações sobre saldos das contas individuais dos trabalhadores. 

 
— Estamos discutindo um teto de juros e prazo nas operações que terão recursos do 

FGTS como garantia. As condições podem se assemelhar às oferecidas aos 
aposentados do INSS — disse Bolivar. 
 

Uma das críticas de sindicalistas é o uso do Fundo — que tem objetivo de garantir a 
sobrevivência no momento da demissão — para quitação de dívidas. No entanto, com 

a limitação dos juros, a ideia do governo é que o trabalhador possa trocar dívidas caras 
por uma com taxa mais baixa. 
 

Bolivar explicou que a regulamentação deixará claro que o dinheiro do trabalhador, 
dado como garantia, não poderá ser bloqueado e só poderá ser usado para quitar parte 

do empréstimo se o devedor for demitido. Isso significa que o cotista poderá retirar 
todo o dinheiro na compra da casa própria, aposentadoria e em casos de doenças 
graves. 

 
— O dinheiro ficará marcado. Mas não poderá ser bloqueado. Dessa forma, a medida 

não prejudica a liquidez do FGTS, não afeta os tralhadores, além de atacar um dos 
principais entraves ao acesso dos trabalhadores do setor privado ao crédito mais 
barato, que é a alta rotatividade (no emprego) — destacou. 

 
Com estabilidade no emprego, as taxas cobradas dos servidores públicos na 

modalidade é a mais baixa, de 2,06% ao mês (27,7% ao ano, de acordo com dados 
de maio do Banco Central, o BC). Para eles, não há teto fixado.  
 

O limite de 2,34% para os aposentados do INSS foi decidido pelo Conselho Nacional 
de Previdência Social para evitar abusos. Mas, diante da competição no setor bancário 

e do baixo risco da operação, a taxa média dos inativos está em 2,26% ao mês ou 
30,7% ao ano, segundo o BC. Já para os trabalhadores do setor privado, o percentual 
é de 3,08% ao mês (43,9% ao ano). 

 
DÍVIDA ‘MAIS BARATA’ 

Para o economista Miguel de Oliveira, da Associação Nacional dos Executivos em 
Finanças (Anefac), o uso dos recursos do FGTS como garantia em consignados é 

positivo do ponto de vista do trabalhador, porque permitirá trocar uma dívida mais 
alta, como a do cartão de crédito (15,01% ao mês, segundo dados da Anefac relativos 
a abril) e do empréstimo pessoal (8,41%). 

 
De acordo com simulações, em um empréstimo de R$ 2 mil e prazo de pagamento de 

36 meses, o tomador poderá economizar R$ 393,12, caso prevaleça o teto do INSS. 
A parcela de R$ 92,70 poderá cair para R$ 81,78. No final, o trabalhador terá 
desembolsado R$ 2.944,08. Na taxa atual, o total seria de R$ 3.337,20. 

 
 

 
 
 

 



Diferencial de juros registrado no Brasil é o maior em dez anos 

19/07/2016 – Fonte: O Globo 

  
 

O novo presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, comanda hoje sua primeira 
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), e a expectativa é que mantenha a 

taxa básica de juros (Selic) estável nos atuais 14,25% ao ano.  
 

Enquanto isso, os países europeus vêm reduzindo suas taxas, para tentar estimular a 
economia, e o Federal Reserve (Fed, o BC americano) deve adiar a alta dos juros. Essa 
combinação de fatores levou a diferença entre a taxa brasileira e a média dos países 

desenvolvidos ao maior patamar em dez anos: 13,73 pontos percentuais. 
 

Levantamento feito pelo economista-chefe da agência de classificação de risco Austin 
Rating, Alex Agostini, a pedido do GLOBO, mostra que este é o maior nível desde 
fevereiro de 2006, quando ficou em 13,88 pontos.  

 
Agostini usou a média das taxas básicas de juros de Estados Unidos, Austrália, Canadá, 

Japão e zona do euro, que ficou em 0,53% em maio deste ano. Em fevereiro de 2006, 
portanto bem antes da crise financeira global, essa média era de 3,38%, enquanto a 
Selic estava em 17,25%. 

 
O chamado diferencial de juros é um dos indicadores que estimulam a atração de 

capital de curto prazo, com perfil mais especulativo, e vinha variando entre 13,64 e 
13,68 desde julho do ano passado. Neste século, o nível desse diferencial só foi maior 
entre fevereiro e março de 2003, quando a Selic estava em 26,50%, e a média dos 

juros dos países desenvolvidos era de 2,54%. 
 

REAL TENDE A SE APRECIAR MAIS 
E há pouca expectativa de mudança nesse cenário nos próximos meses, já que a 
economia global se vê às voltas com os efeitos econômicos do Brexit (a saída do Reino 

Unido da União Europeia) e da intensificação dos atentados terroristas. 
 

— A perspectiva de aumento de juros lá fora está adormecida, e, aqui no Brasil, há 
dúvidas sobre o corte da taxa. Então a avaliação é que o diferencial de juros deve se 
manter elevado por pelo menos seis meses — afirma Agostini. 

 
Ele aponta que a taxa de remuneração dos títulos do Tesouro americano para o prazo 

de dez anos — os chamados T-Bonds — estava em 2,3%, enquanto no Brasil, hoje, os 
papéis do Tesouro prefixados têm taxa de 12%. 
 

Agostini ressalta, porém, que o diferencial elevado de juros não é o único fator 
determinante na decisão dos investidores estrangeiros — o risco-país e a variação 

cambial também são importantes. 
 

O credit default swap (CDS, espécie de seguro contra calote da dívida soberana), 
indicador do risco associado ao Brasil, de cinco anos ficou em 288,3 pontos. Em março 
deste ano, antes do início do processo de impeachment, havia superado os 400 pontos. 

 
O economista-chefe da Austin lembra ainda que as pesquisas mostram aumento da 

confiança no Brasil nos últimos meses. Sua expectativa é que, com a definição sobre 

http://oglobo.globo.com/economia/diferencial-de-juros-registrado-no-brasil-o-maior-em-dez-anos-19743141


o impeachment, cresça o volume de investimentos no país, especialmente os de curto 
prazo. 

 
 

Isso traz consequências para o câmbio: o real tende a se apreciar ainda mais, 
movimento que vem sendo observado nas últimas semanas. O professor da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação Getulio Vargas André Nassif 

ressalta que, quanto maior o diferencial de juros, maior a atração de capital de curto 
prazo, mantendo-se as demais condições constantes.  

 
Estudo feito por ele para o período entre 1999 e 2015 aponta que a evolução da renda 
per capita, o diferencial de juros e os termos de troca são os três fatores que mais 

determinam o comportamento da taxa real de câmbio. 
 

— Existe um alto estoque de liquidez no mundo, freneticamente desejoso por ganhos 
com diferenciais de preços. A tendência é mirar países em que o diferencial de juros é 
maior, sem riscos de controle cambial — diz Nassif. 

 
AJUSTE NO COMÉRCIO EXTERNO 

O aumento da confiança com uma avaliação melhor da situação fiscal favorece esse 
processo, mas o professor destaca que também há influência do ajuste comercial 
externo em curso no país.  

 
Ele lembra que o déficit em conta corrente era de US$ 104 bilhões no fim de 2014 — 

o que correspondia a 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) —, montante que caiu para 
US$ 58,8 bilhões no fim de 2015 (3,3% do PIB) e US$ 29,5 bilhões (1,7% do PIB) no 
período de 12 meses encerrado em maio deste ano. A previsão é que chegue a zero 

no fim de 2016, segundo Nassif: 
 

— Fizemos um ajuste externo recessivo, com queda forte de importações, de maneira 
muito rápida. Dado o cenário, a perspectiva é que o diferencial de juros continue alto 
e o real continue se apreciando. 

 
O mercado acredita que o BC vá manter a taxa de juros em 14,25% ainda por algum 

tempo. Nassif destaca que, diante da postura cautelosa da autoridade monetária, o 
movimento não só não será imediato como ocorrerá de forma gradual. Com isso, vai 

se manter o diferencial de juros elevado. A avaliação é compartilhada pelo economista 
Joaquim Elói Cirne de Toledo: 
 

— Acredito que há espaço para reduzir juros, mas acho que o Banco Central não vai 
mexer nos juros pelo menos nas próximas duas reuniões, até pela questão da 

credibilidade. Com isso, os movimentos de capitais de curto prazo vão continuar, 
pressionando o dólar mais para baixo. 
 

 
 

 



Escândalos de corrupção afastam talentos de empresas 

19/07/2016 – Fonte: EM.com  
 

Os efeitos dos escândalos de corrupção e má gestão na reputação das empresas 
podem ir além do impacto imediato nos negócios e afastar talentos de todas as faixas 

de idade, de iniciantes no mercado de trabalho a executivos de alta gerência. 
 

Entre os mais jovens, uma pesquisa do site de recrutamento Vagas.com mostra que 
81% deles deixariam de se candidatar a uma vaga se a empresa estiver envolvida em 
casos de corrupção, desvio de dinheiro e má gestão. 

 
E, para 89%, o sucesso de uma companhia está ligado aos valores que ela pratica. O 

levantamento foi realizado com 1.400 pessoas, a maioria na faixa de 26 anos, com 
ensino superior completo e incompleto. 
 

O coordenador da pesquisa, Raphael Urbano, destaca que, mesmo com o desemprego 
na casa de dois dígitos, a preocupação persiste entre os jovens. "Os jovens hoje não 

têm tempo de maturar o desenvolvimento. Se é um estagiário, ele quer ser gerente 
em três anos e, por isso, prefere escolher uma empresa que tenha valores claros", 
explica. 

 
Apesar desse receio, outro levantamento, elaborado pela Cia de Talentos, mostra que 

a Petrobras e a Odebrecht ainda estão entre as mais admiradas por quem está 
começando.  
 

De acordo com Maira Habimorad, CEO da empresa, os candidatos entendem que os 
problemas com a Lava Jato estão restritos a um grupo de pessoas. "A impressão que 

eles têm é que a Petrobras foi assaltada pelo governo e que a Odebrecht tinha que 
jogar o jogo." 
 

Já nos cargos de liderança, explica Maira, a preocupação é maior, pois é mais difícil o 
executivo ficar isento em caso de alguma irregularidade. 

 
Clarissa Oliveira, sócia do Veirano Advogados, pondera que hoje poucas empresas têm 
o compliance como cultura. "O que a gente costuma ver é que elas só se estruturam 

depois que a polícia chega. Ela tem de provar que, apesar dos treinamentos e 
capacitação, um grupo de pessoas decidiu agir em benefício próprio", diz. 

 
A sócia de Compliance do W. Faria Advogados, Alessandra Gonsales, destaca que as 
companhias precisam entender que o compliance serve para cuidar da reputação. "Na 

hora de preencher uma vaga antes ocupada por um executivo afastado por corrupção, 
a empresa vai ter de ser mais convincente e até oferecer salário maior." 

 
Henrique Bessa, diretor da Michael Page, especializada em cargos de média e alta 

gerência, explica que a legislação brasileira dá brechas para casos de corrupção porque 
não pune o mau funcionário.  
 

"Buscamos o candidatos só pelas referências. Quando ligamos para uma empresa em 
que ele trabalhou e ela diz que não pode falar, já desconfiamos que tenha um 

problema." 
  
A advogada Alessandra Gonsales defende um equilíbrio entre a proteção do funcionário 

e das empresas. "Quando as empresas são acusadas de lavagem de dinheiro, elas 
precisam adotar um procedimento de know your employees (conheça seu 

empregado), mas como fazer isso se a legislação não deixa?", questiona.  
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/19/internas_economia,785134/escandalos-de-corrupcao-afastam-talentos-de-empresas.shtml


Alta de 2,62% no custo da mão de obra acelera INCC na 2ª prévia do IGP-M 

19/07/2016 – Fonte: EM.com  
 

O aumento na despesa com mão de obra acelerou o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC-M) na segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 

de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 

O INCC-M saiu de alta de 0,48% na segunda prévia de junho para elevação de 1,46% 
na segunda prévia deste mês. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços 
passou de 0,13% para 0,12% no período. Já o índice que representa o custo da Mão 

de Obra saiu de 0,80% para 2,62%. 
 

Os itens que mais pressionaram o INCC-M na segunda prévia de julho foram ajudante 
especializado (2,56%), servente (2,74%), carpinteiro de forma, esquadria e telhado 
(2,99%), pedreiro (2,70%) e eletricista (3,05%). 

 
Já os recuos mais relevantes foram de cimento Portland comum (-1,56%), aluguel e 

máquinas e equipamentos (-0,89%), condutores elétricos (-1,83%), esquadrias de 
alumínio (-0,67%) e projetos (-0,22%).  
 

Entenda desaposentação e a proposta de idade mínima do governo 

19/07/2016 – Fonte: R7 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Reforma da Previdência é um dos temas mais delicados nas mãos do presidente 

interino Michel Temer (PMDB). O assunto é complexo porque coloca frente a frente o 
aumento do saldo negativo da Previdênciae os interesses dos trabalhadores da ativa, 
prestes a se aposentar, que ainda contribuem e financiam “quem já pendurou as 

chuteiras”. 
 

O principal ponto da reforma desenhada pelo governo é a criação de uma idade mínima 
para se aposentar, a fim de manter o trabalhador mais tempo na ativa (veja o quadro 
abaixo e saiba mais sobre a Previdência). 

 
Jovem deve poupar a partir dos 20 anos e apostar na renda fixa por aposentadoria 

O especialista em Previdência Newton Conde explica que a imposição de uma idade 
básica para se aposentar “faz sentido” para todos os brasileiros, uma vez que já existe 

para o funcionário público. 
 
— Hoje, tem 7 milhões ou mais de trabalhadores que completam os 35 anos [de 

contribuição], no caso do homem, ou 30, no caso da mulher, que se aposentam e 
continuam trabalhando. Se você pegar, 7 milhões e considerar um benefício médio 

mensal de R$ 1.000 ou R$ 1.100, são R$ 7 bilhões por mês. 
 
O especialista continua os cálculos: “Se você multiplicar por 12 e incluir o 13º, você 

paga R$ 100 bilhões por ano para pessoas que continuam trabalhando. A Fugiu do 
conceito de aposentadoria. É uma renda adicional para ajudar esse trabalhador”. 

 
— Não é função da Previdência ter uma vida melhor. O papel dela é fazer com que o 
sujeito mantenha um status razoável para poder parar de trabalhar. 
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Desaposentação 
O termo desaposentação é usado para os trabalhadores que já se aposentaram por 
tempo de serviço, mas que continuaram trabalhando e recolhendo a contribuição do 

INSS. Como voltaram à ativa, alguns juristas entendem que eles têm direito à revisão 
do benefício que recebem da Previdência. 

 
A AGU (Advocacia-Geral da União) estima que existam 480 mil aposentados ainda 

trabalhado e 182,1 mil ações judiciais sobre desaposentação no Brasil. Calcula ainda 
que o impacto financeiro da matéria pode chegar a R$ 181,8 bilhões nos próximos 30 
anos. 

 
Conde discorda dos pedidos de revisão do benefício e faz uma comparação com um 

consórcio de carro para ilustrar a falha. 
 
— Imagine um consórcio de carro, que tem 24 meses e 24 carros. Todo mês você dá 

um carro. São 24 consorciados e você paga 1/24 do carro por mês. Ao acumular, 
paga-se um carro por mês. No segundo mês, esse cara que ganhou o carro continua 

pagando, porque tem que dar o segundo carro.  
 
Chega lá no sexto mês, o carro mudou um pouco, é um outro modelo... Daí o cara que 

recebeu o primeiro carro, ele reclama porque quer o carro novo. Para dar o carro novo 
para ele, você tem que dar ainda o carro do mês para a pessoa que não foi sorteada. 

E você vai dar o carro novo para o cara do primeiro carro ainda? Não tem dinheiro 
para isso. [...] 
 

Segundo Conde, “o sistema não é aquele em que cada um acumula e compra o carro 
com seu dinheiro”, afinal “você está fazendo um rateio”. 

 
— A aposentadoria é mais ou menos isso. O cara se aposentou com 50 anos. O 
benefício não foi integral porque ele está muito novo para se aposentar. Então ele 

recebe 50% ou 60% da aposentadoria que ele receberia (via fator previdenciário). Ele 
continua trabalhando e pensa: “Agora quero um benefício porque eu trabalhei dez 

anos mais”. Mas essa contribuição que ele fazia, não era para financiar o próprio 
benefício dele, era para sustentar um aposentado. 
 

O especialista explica que “à medida que ele vai lá e pede um novo benefício, a 
Previdência não está preparada para isso”. 

 
— Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que arrecadar mais para poder pagar 
isso. Como isso está virando um hábito, você acaba onerando a Previdência. [...] 

Então, nitidamente, não é uma desaposentação, é uma atualização do seu benefício. 
Consequência: nós estamos todos nós estamos pagando por essa desaposentação. 

 
Solução para a desaposentação 

O especialista explica que a solução seria o exemplo do servidor público, por exemplo, 
que recebe seu salário e honorários na repartição pública em que trabalha, porque, 
quando se aposenta, ele deixa de ser servidor e passa a receber a aposentadoria. 

 
— Se ele voltar ao trabalho, imediatamente, a aposentadoria dele cessa. Ele está 

escolhendo que ele quer continuar trabalhando. 
 
Para suavizar o impacto, Conde sugere que “o sujeito que quer continuar trabalhando 

e não quer se aposentar, ele pode ganhar um abono”. 
 

— Esse sujeito que completou 35 anos [de contribuição] e quer se aposentar, se ele 
se aposentar, ele não pode permanecer naquela empresa e ele vai dar lugar a outro 
trabalhador. Agora, se quer continuar trabalhando, não pode receber aposentadoria. 

Ou então, para não radicalizar, podemos pagar 20% de abono. 



 
 

Previdência, tributária e política devem sair em 2016 

19/07/2016 – Fonte: Contábeis.com 

 
O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, disse 

ontem, após reunir-se com empresários em São Paulo, que o governo pretende fazer 
as reformas da Previdência, trabalhista, tributária e política até o final deste ano. 

Segundo Padilha, a reforma mais urgente é a da Previdência. 
 
“Se quisermos fazer as reformas, tanto da Previdência, quanto trabalhista, tributária 

e política – e queremos essas quatro antes do final do ano – não se pense em um 
calhamaço de reforma com 60 artigos porque não sai nada. O que precisamos fazer 

são tópicos”, disse o ministro. “A reforma prioritária é a da Previdência. Dois: 
trabalhista; três: tributária; e quatro: política.”  
 

Na Previdência, os itens prioritários são a questão da idade, da diferença entre os 
sexos e da diferença entre as profissões. Na área trabalhista, Padilha não citou quais 

são os itens prioritários, mas disse que o governo pretende modificar “dois ou três 
temas”.  
 

Segundo o ministro, o governo não tem propostas sobre esses assuntos e pretende 
construí-las junto com a sociedade. “Não queremos ter proposta. Queremos que todos 

http://www.contabeis.com.br/noticias/28491/previdencia-tributaria-e-politica-devem-sair-em-2016/


sejam responsáveis. Se o governo tiver posição monocrática, não haverá reforma 
nenhuma.” De acordo com Padilha, o governo sabe que será necessário um período 
de transição após as reformas. “Em todas essas medidas tem que haver um tempo de 

transição. Isso é olhar o que aconteceu no mundo desenvolvido, onde existem 
sistemas previdenciários sustentáveis. Vai colocar de imediato? Não. Temos que 

negociar tempo de transição.”  
 

O ministro reafirmou que o governo vai continuar “passando um pente-fino” em 
algumas medidas para “colocar ordem na casa” e evitar a necessidade de criação de 
algum imposto para conter o déficit, o que poderia ser encarado como medidas 

impopulares. “Já passamos um pente-fino nas questões do seguro-desemprego e do 
auxílio-doença e vamos economizar, com isso, R$ 7 bilhões por ano. São medidas 

populares ou impopulares? São medidas de justiça.”  
 
Com tais medidas, o governo pretende evitar a criação de mais um imposto. “O 

governo não quer saber de aumento de impostos. O presidente Michel Temer diz: 'Não 
me fale em aumento de imposto antes de esgotarmos todas as nossas possibilidades 

internamente'. Pente fino para diminuir despesas e pente fino para aumentar receitas”, 
explicou Padilha. “Por enquanto, a ordem do presidente é não falar em imposto. 
Primeiro vamos colocar a casa em ordem.”  

 
"O pente-fino” deve englobar “seis ou sete itens”, entre eles programas como o Bolsa 

Família e o seguro-defeso para pescadores, destacou Padilha. Ele citou casos de 
pessoas que recebem seguro-defeso e não são pescadores e que, por isso, não 
deveriam receber o benefício, de pessoas que trabalham e não assinam contratos de 

trabalho para evitar perder o Bolsa Família.  
 

O ministro deu um exemplo pessoal. "No começo do ano que passou, a pessoa que 
trabalhava na minha casa resolveu sair por razões pessoais. Busquei outra. Pedi a 
carteira, dizendo que queria registrá-la, e ela disse: 'Doutor, me desculpe, eu quero 

trabalhar, mas não quero carteira assinada porque aí vou perder a Bolsa Família. E 
não posso perder a Bolsa Família'. Tenho exemplo pessoal. Quantas pessoas estão 

nessa circunstância no Brasil?”  
 
De acordo com Padilha, uma análise preliminar feita pelo governo mostra que, entre 

10 mil casos do Bolsa Família, houve uma “anomalia” de 14%. Ou seja, 14% destes 
10 mil casos podem estar irregulares. “Mas é uma amostragem”, ressaltou o ministro.  

Na tarde de quinta-feira, o chefe da Casa Civl participou de um encontro com 
empresários, de diversos setores, na sede da Associação Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base (Abidb). A reunião foi fechada, mas, ao final, o ministro falou 

com jornalistas.  
 

Padilha comentou um relatório da Polícia Federal segundo o qual ele, quando era 
deputado federal, trocou mensagens com o então presidente da construtora Andrade 

Gutierrez, Otávio Azevedo.  
 
Conforme o relatório, nas mensagens, o ministro pediu à empresa telefônica Oi para 

contratar a estrutura do escritório de call center que ele tem na cidade de Porto Alegre. 
Na época, a Oi era controlada pela Andrade Gutierrez. O ministro disse que conhece 

Otávio Azevedo há anos e que o que propôs foi o aluguel de um call center, e que o 
empreiteiro disse não.  
 

“O que esclarece é a frase que você [jornalista] tem aí, e eu falando para o Otávio: eu 
queria ver se conseguia fazer uma parceria contigo, da Oi, com uma empresa de call 

center que funciona em um prédio meu. Eu comprei o prédio, construí um call center 
e aluguei. Eu ganho pelo número do que é ocupado. Quanto maior for esse número, 
eu ganho mais. Mas simplesmente não foi aceita a proposta que eu fiz”, reforçou 

Padilha. “Foi uma proposta mais do que normal em se tratando de mercado”, 
acrescentou.  



Produção de bens de capital cresce e sinaliza "fundo do poço" 

19/07/2016 – Fonte: Inda 
 

Diante das cinco altas seguidas na produção de bens de capital e da retomada da 

confiança empresarial, economistas avaliam que o investimento é outro componente 
da atividade que pode ter atingido seu fundo do poço. Algumas instituições preveem 

leve alta para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida das contas nacionais 
do que se investe em máquinas, construção civil e pesquisa) já no segundo trimestre, 
trajetória que interromperia as dez quedas trimestrais consecutivas do indicador.  

 
 O tombo acumulado pela FBCF supera 26% desde o último trimestre de 2013, 

retração que, para especialistas, aponta que empresas deixaram até mesmo de 
substituir máquinas e equipamentos já obsoletos. Por isso, o aumento de 9% na 

fabricação de bens de capital nos últimos cinco meses seria um sinal que, finalmente, 
projetos inadiáveis estão começando a sair da gaveta, motivados pelo ganho de 
confiança.  

 
Em junho, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu para 83,4 pontos, maior nível 

da série da Fundação Getulio Vargas (FGV) desde fevereiro do ano passado.  
 
Apesar disso, 2016 deve se encerrar com outra redução forte da formação de capital 

fixo, entre 7% e 10%, segundo as estimativas dos analistas ouvidos. Em 2015, a FCBF 
diminuiu 14,1%, depois de encolher 4,5% em 2014.  

 
Para o Bradesco, a formação bruta subiu 0,5% entre o primeiro e o segundo 
trimestres, movimento que ainda equivale a recuo de 10% sobre o segundo trimestre 

de 2015. "Caso a retomada da confiança persista até o fim de 2016, acreditamos que 
os investimentos deverão mostrar estabilização na comparação anual já no quarto 

trimestre", afirma a economista Ariana Stephanie Zerbinatti.  
 
 Segundo Ariana, várias informações indicam alguma reação da FBCF nos próximos 

trimestres, como a rápida elevação da confiança do empresário industrial desde o início 
do ano, a expansão da produção de bens de capital e alguma retomada do volume 

importado de bens intermediários. "Somam-se a esses sinais positivos a expectativa 
de redução da taxa básica de juros no próximo semestre, que também deverá 
impulsionar o aumento dos investimentos à frente, bem como a apreciação real da 

taxa de câmbio", afirma ela.  
 

Nos cálculos da Tendências Consultoria, o consumo aparente de bens de capital, que 
funciona como um termômetro para o comportamento do investimento dentro do PIB, 
aumentou 8,4% em março e 1,9% em abril, ante o mês anterior, feitos os ajustes 

sazonais. Esse indicador soma a produção nacional e a importação de bens de capital, 
excluindo a exportação desses itens.  

 
O avanço da demanda doméstica por máquinas e equipamentos é uma surpresa 
positiva que indica resultado um pouco melhor que o esperado para o investimento no 

segundo trimestre, diz a economista Alessandra Ribeiro. A previsão atual da 
consultoria, de recuo de cerca de 3% para a FBCF entre abril e junho, será revista 

para cima, e a economista não descarta expansão no período, ainda que próxima de 
zero.  

 
Em sua avaliação, a estabilização está relacionada principalmente à confiança 
empresarial mais elevada, que, por sua vez, foi influenciada pela mudança de governo.  

 
Com a indefinição no cenário político, afirma Alessandra, as empresas não estavam 

fazendo nem o mínimo de investimento necessário para repor máquinas e 
equipamentos velhos. Após a redução das incertezas, são esses projetos que não 
podiam mais ser adiados que estão começando a sair da gaveta.  

http://www.inda.org.br/interna.php?pagina=clipping


Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da JGP Gestão de Recursos, tem a mesma 
percepção sobre o efeito da alteração do governo na confiança e, consequentemente, 
no investimento. "Podemos questionar se vai dar certo ou não, mas hoje temos um 

plano exposto do governo que inclui ajuste de despesas", diz Rocha, para quem a FBCF 
avançou 2% no segundo trimestre.  

 
O economista pondera, no entanto, que a alta prevista para os próximos meses e 

mesmo a expansão de 2,5% da FBCF projetada para 2017 não serão suficientes para 
elevar o estoque de capital da economia brasileira. Os investimentos nesse período, 
em sua visão, serão mais destinados a repor a depreciação de bens de capital do que 

a expandir a capacidade produtiva. "Um aumento na taxa de investimento só deve 
ocorrer a partir de 2018."  

 
Com a forte contração dos investimentos nos últimos dois anos, houve redução da 
capacidade produtiva no país, afirma Rodrigo Miyamoto, do Itaú Unibanco. Por isso, é 

natural que a formação bruta seja um dos primeiros componentes do PIB a sinalizar 
estabilização, o que deve ocorrer já neste segundo trimestre, devido à retomada cíclica 

que ocorre na indústria.  
 
No cenário do Itaú, o desempenho da FCBF deve ficar entre ligeira queda e estabilidade 

nos três meses encerrados em junho. Os sinais de alta da formação bruta são ainda 
incipientes, observa Miyamoto, e uma recuperação mais consistente está condicionada 

à aprovação das medidas fiscais. Somente com melhora da situação fiscal o Banco 
Central terá condições de começar a reduzir os juros no segundo semestre, diz o 
economista.  

 
A capacidade ociosa nas fábricas é outro fator que impede avanço expressivo dos 

investimentos na economia ainda em 2016, afirma André Muller, economista da AZ 
Quest. Segundo medição da FGV, o nível de utilização da capacidade instalada subiu 
0,1 ponto entre maio e junho, para 73,9%, patamar ainda bastante baixo.  

 
Para Muller, as chances de expansão da FBCF já no segundo trimestre são pequenas, 

mas esse indicador está se aproximando de seu ponto mínimo. A retração do 
investimento a ser observada de abril a junho será mais fraca do que a ocorrida no 
primeiro trimestre, de 2,7%, estima ele. Se o aumento da confiança persistir no 

segundo semestre, o investimento pode voltar a crescer, diz. 
 

Governo só conta com a oposição para elevar tributos dos mais ricos 

19/07/2016 – Portal Contábil 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Com os principais partidos da base aliada contrários a propostas de aumento da carga 
tributária, o presidente interino, Michel Temer (PMDB), só tem a contar com a oposição 
para criar novas fontes fiscais de receita. Mas só se for incluída a taxação dos mais 

ricos. 
 

Apesar de desmentir notícias sobre aumento de tributos, o governo colocou na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) uma receita adicional de R$ 8 bilhões em 2017, 
proveniente justamente da alta ou criação de tributos. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/governo-so-conta-com-oposicao-para-elevar-tributos-dos-mais-ricos/
http://portalcontabilsc.com.br/wp-content/uploads/2015/11/congresso.jpg


Se for para atingir assalariados e empresas com maiores rendimentos, o governo 
poderá contar com a oposição encabeçada pelo PT, que redirecionou a proposta de 
elevação de tributos deixada pela presidente afastada Dilma Rousseff, em abril, antes 

de sair do posto. 
 

“Nós queremos o imposto justo para tributar quem tem alta renda e patrimônio”, disse 
o deputado Vicente Cândido (PT-SP), um dos autores do projeto de lei que é mais 

severo do que a proposta apresentada por Dilma. 
 
O texto altera então a alíquota máxima do Imposto de Renda da Pessoa Física, de 27% 

para 37%, a ser aplicada em rendimentos mensais superiores a R$ 20.600,03. 
 

Atualmente, a tabela do IR tem 4,8 milhões de contribuintes que se enquadram na 
última faixa de tributação – fixada em 27,5% para rendimentos a partir de R$ 
5.191,44. 

 
Na proposta, é prevista ainda a tributação de lucros e dividendos distribuídos por 

pessoas jurídicas a seus sócios e revoga isenções de IR sobre ganhos de capital na 
alienação de imóveis e ações. Com a aprovação, a previsão de aumento para os cofres 
públicos é de R$ 38 bilhões. 

 
“Nós não temos como princípio ser contra o aumento de imposto, desde que seja muito 

claro quem vai pagar esse aumento. É uma questão de coerência”, acrescentou o 
deputado Enio Verri (PT-SP), outro autor da proposta. 
 

Reduzir despesas 
Para acalmar os aliados, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que 

“dificilmente haverá” aumento de tributos, argumentando que, antes de estudar essa 
possibilidade, o governo do presidente interino fará um “pente-fino” em suas 
despesas, inclusive nos programas sociais. 

 
O novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também está alinhado com a 

mesma posição defendida tanto pela antiga oposição, que apoiou a candidatura dele, 
quanto pelo “centrão”, grupo de partidos pequenos e nanicos que perdeu a disputa 
com Rogério Rosso (PSD-DF). 

 
“Nós temos que olhar as reformas para superar a crise sob o ponto de vista das 

despesas e não das receitas. Não dá mais para aumentar impostos”, salientou Maia, 
coincidindo com a postura das demais legendas que o lançaram ao comando da 
Câmara, como PSDB, PPS e PSB. 

 
Governistas contrários 

Na semana passada, um dos principais representantes do “centrão”, que comanda o 
Ministério da Saúde na administração Temer, afirmou que não incentiva o governo a 

aumentar os impostos para o financiamento do setor. 
 
“Eu não vou patrocinar, dentro do governo, uma tentativa de que a área da saúde seja 

o ‘oásis’ e o resto seja o deserto, porque não vai funcionar”, declarou o ministro 
Ricardo Barros, que é deputado federal licenciado pelo PP do Paraná. 

 
“Nós somos contra a qualquer criação de impostos ou novos impostos”, sintetizou 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), ex-secretário da Fazenda do governo Paraná, 

considerado um dos melhores parlamentares tributaristas do Congresso. “Tem que 
usar o aumento das faixas de Imposto de Renda dentro de um contexto de diminuição 

da carga tributária da base de consumo”, disse. 
 
 

 



Estudo mostra que empresas brasileiras pagam mais impostos do que devem 

19/07/2016 – Portal Contábil 
 

Os gastos tributários exibem grande impacto no caixa das empresas. Isso pode 
significar falta de atenção a real carga tributária do seu negócio! 

 
O grande desafio dos empresários frente ao momento econômico delicado é controlar 

custos e obter lucro. Entretanto, apesar da busca constante por economia, eles não se 
atentam à importância da informação contábil, ferramenta essencial na tomada de 
decisões. 

 
Infelizmente, desconhecer a real carga tributária da empresa é uma realidade entre 

profissionais. Atualmente, existem 92 tributos em vigor e a carga tributária do Brasil 
equivale a 35,42% do Produto Interno Bruto (PIB), fato indesejável, pois trava o 
crescimento econômico. 

 
Um estudo da Studio Fiscal, rede de franquias especializada em consultoria tributária 

empresarial, mostrou que 99% das empresas pagam, em média, R$650 mil a mais do 
que devem em impostos e contribuições no período de cinco anos, pois desconhecem 
as oportunidades tributárias. 

 
Nesse momento, o CEO fundador do Grupo Studio, José Carlos Braga Monteiro, 

recomenda um planejamento tributário, pois ele parte da utilização de métodos legais 
(benefícios fiscais previstos na legislação tributária) para diminuir a carga tributária 
das empresas. 

 
Entre tantas finalidades, esse planejamento é essencial para analisar o melhor regime 

de tributação para a empresa de modo a evitar que ela seja enquadrada em um regime 
que não trará tantos benefícios ao seu segmento, ressalta José Gado, consultor 
tributário do Grupo Studio. 

 
Tais benefícios serão de grande relevância na manutenção e no crescimento dos 

médios e grandes negócios, pois por meio de uma análise e diagnósticos da sua atual 
situação, será promovido um plano de ajustes necessários e, por consequência, o seu 
fluxo de caixa será aquecido. 

 
Seguindo o mesmo raciocínio, Yuri Ghabril, Diretor Comercial da Studio Fiscal, explica 

que o planejamento tributário deve ser utilizado como estratégia comercial não só por 
trazer significativa redução de custos futuros, recuperar valores pagos a maior a título 
de tributação, mas porque desenvolve planejamentos e reestruturações do modelo de 

negócio para tornar a empresa mais competitiva no mercado. 
 

Assim, fica claro que uma consultoria tributária é benéfica, pois é capaz de identificar 
diversas situações que não são encontradas facilmente por outro tipo de revisão, pois 

exibe um alto índice de precisão uma vez que o seu foco é na análise minuciosa dos 
cinco últimos anos contábeis das empresas. 
 

Studio Fiscal 
A Studio Fiscal, pioneira e maior rede de franquias no ramo de consultoria tributária 

empresarial em esfera administrativa, já realizou mais de 2.500 trabalhos em médias 
e grandes empresas, com êxito em 99,9% dos casos, contabilizando a recuperação de 
mais de R$ 850 milhões em créditos tributários, o que levou significativa economia e 

novo fôlego para o fluxo de caixa de seus clientes. Os franqueados desse modelo de 
negócio ficam responsáveis apenas pelo comercial da franquia, enquanto a 

franqueadora realiza todo o trabalho técnico. 
 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/estudo-mostra-que-empresas-brasileiras-pagam-mais-impostos-do-que-devem-2/


Apesar de 'incertezas', FMI prevê retomada do crescimento no Brasil em 

2017 

19/07/2016 – Fonte: UOl Economia 

 
Após encolher por dois anos seguidos, a economia brasileira deve voltar a crescer em 

2017, segundo um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado nesta 
terça-feira. 

 
Em estudo sobre o estado da economia global, o órgão elevou em 0,5 ponto percentual 
as projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro tanto em 

2016 quanto em 2017. 
 

Segundo o fundo, a economia do país encolherá 3,3% em 2016 e crescerá 0,5% em 
2017. 
 

O último ano em que o PIB brasileiro (soma de todos os bens produzidos e serviços 
prestados no país) cresceu foi 2014, quando aumentou 0,1%. Em 2015, encolheu 

3,8%. 
 
O órgão diz que a confiança dos consumidores e empresários brasileiros parece já ter 

atingido seu ponto mais baixo e que a contração econômica no primeiro trimestre de 
2016 foi menor que a esperada, num possível sinal de atenuação da piora nos índices 

do país. 
 
"Consequentemente a recessão em 2016 está agora projetada para ser levemente 

menos severa, com um retorno ao crescimento positivo em 2017", afirma o texto. 
O fundo diz, no entanto, que as incertezas políticas no Brasil se mantêm e nublam o 

cenário futuro do país. 
 
Melhor só que o Japão 

Apesar da melhora, a economia brasileira ainda terá resultados piores que os da 
maioria dos países em 2016 e 2017. 

 
Na média das nações da América Latina e Caribe, o PIB encolherá 0,4% em 2016 e 
crescerá 1,6% em 2017. 

 
Segunda maior economia latino-americana, o México crescerá 2,5% em 2016 e 2,6% 

em 2017. 
 
Entre as 16 principais economias do mundo, o Brasil terá o pior resultado em 2016 e 

só crescerá mais em 2017 que o Japão, onde o PIB deve ter alta de 0,1%. 
 

A melhora nas projeções do FMI para alguns países emergentes, principalmente Brasil 
e Rússia, amenizaram o impacto do "Brexit" (anúncio de que o Reino Unido deixará a 

União Europeia) na economia global. 
 
O órgão baixou em 0,2 ponto porcentual a projeção de crescimento do Reino Unido 

(quinta maior economia do mundo) neste ano e em 0,9 no próximo. Ainda assim, o 
PIB britânico deve crescer 1,7% em 2016 e 1,3% em 2017. 

 
O FMI afirma que o "voto pelo 'Brexit' implica um substancial aumento na incerteza 
econômica, política e institucional, o que deve ter consequências macroeconômicas 

negativas especialmente em economias avançadas europeias". 
 

Embora avalie que ainda é muito difícil quantificar as repercussões do voto, o fundo 
diminuiu as projeções de crescimento em 2017 para Alemanha, França, Itália e 
Espanha. 

http://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2016/07/19/apesar-de-incertezas-fmi-preve-retomada-do-crescimento-no-brasil-em-2017.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2016/07/19/apesar-de-incertezas-fmi-preve-retomada-do-crescimento-no-brasil-em-2017.htm


Já no resto do mundo, diz o FMI, o impacto do "Brexit" até agora foi relativamente 
pequeno. 
 

Segundo o órgão, as projeções atuais sobre os efeitos da saída britânica supõem que 
a União Europeia e o Reino Unido evitarão um grande aumento nas barreiras 

econômicas ou uma grave ruptura no mercado financeiro. 
 

O relatório do fundo aponta ainda resultados econômicos melhores que os esperados 
na China, num reflexo de sua política de estímulos financeiros. 
 

O órgão diz que, embora a indústria e o comércio globais venham sofrendo com a 
transição da economia chinesa (que passa a enfocar mais seu mercado interno e a 

crescer a taxas menores), houve nos últimos meses uma retomada das atividades por 
causa de investimentos em infraestrutura na China e dos maiores preços de petróleo. 
 

Refugiados, clima e zika 
O FMI diz ainda que muitos exportadores de matérias-primas - caso do Brasil - 

enfrentam a "necessidade de ajustes fiscais consideráveis" e precisam estar alertas 
para riscos de instabilidade financeira. 
 

Quanto às economias mais avançadas, afirma que divisões políticas podem prejudicar 
esforços para lidar com a questão dos refugiados. 

 
"Tensões geopolíticas, revoltas armadas domésticas e terrorismo também estão tendo 
um forte impacto no cenário de várias economias, especialmente no Oriente Médio, 

com ramificações além das fronteiras." 
 

Outras preocupações citadas pelo FMI são fatores climáticos - como a seca no leste e 
sul da África - e doenças como a zika, que tem afetado principalmente países latino-
americanos e caribenhos.  

 

Empresas de elevadores só deverão recuperar nível de emprego em 2020 

19/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

As empresas que fabricam, instalam e fazem a manutenção de elevadores só devem 
voltar ao patamar de contratação de antes da crise em 2020, segundo o Seciesp (que 

reúne empresas do setor). 
 
"A economia tende a melhorar no ano que vem. As construtoras vão se animar a lançar 

empreendimentos, que devem ficar prontos três anos depois", estima Jomar Cardoso, 
presidente da entidade. 

 
Puxado pela queda nos lançamentos imobiliários, o mercado de elevadores perdeu 
2,64 mil postos de trabalho de janeiro a maio deste ano no Estado de São Paulo –que 

representa 40% do país. 
 

O setor eliminou mais de 8.000 empregos entre janeiro de 2014 e maio deste ano. 
Os segmentos de montagem e vendas sentiram mais a recessão, por dependerem de 
obras. O de serviços, como manutenção, se saiu melhor, diz Cardoso, que também 

preside a Elevadores Villarta. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/07/1793027-empresas-de-elevadores-so-deverao-recuperar-nivel-de-emprego-em-2020.shtml


Para minorar a baixa demanda, a fábrica brasileira da Atlas Schindler planeja expandir 
as exportações para a América Latina neste ano. 
 

"Temos aumentado as vendas de elevadores prontos para México, Chile e Colômbia. 
Antes, as remessas se concentravam em peças de reposição", de acordo com Fabio 

Mezzarano, diretor no Brasil da multinacional. 
 

No mercado nacional, a empresa também tem buscado fechar mais contratos em 
condomínios comerciais para a troca de equipamentos antigos, que gastam de 30% a 
70% mais energia, por modelos modernos. 

 
As empresas que fabricam, instalam e fazem a manutenção de elevadores só devem 

voltar ao patamar de contratação de antes da crise em 2020, segundo o Seciesp (que 
reúne empresas do setor). 
 

"A economia tende a melhorar no ano que vem. As construtoras vão se animar a lançar 
empreendimentos, que devem ficar prontos três anos depois", estima Jomar Cardoso, 

presidente da entidade. 
 
Puxado pela queda nos lançamentos imobiliários, o mercado de elevadores perdeu 

2,64 mil postos de trabalho de janeiro a maio deste ano no Estado de São Paulo –que 
representa 40% do país. 

 
O setor eliminou mais de 8.000 empregos entre janeiro de 2014 e maio deste ano. 
Os segmentos de montagem e vendas sentiram mais a recessão, por dependerem de 

obras. O de serviços, como manutenção, se saiu melhor, diz Cardoso, que também 
preside a Elevadores Villarta. 

 
Para minorar a baixa demanda, a fábrica brasileira da Atlas Schindler planeja expandir 
as exportações para a América Latina neste ano. 

 
"Temos aumentado as vendas de elevadores prontos para México, Chile e Colômbia. 

Antes, as remessas se concentravam em peças de reposição", de acordo com Fabio 
Mezzarano, diretor no Brasil da multinacional. 
 

No mercado nacional, a empresa também tem buscado fechar mais contratos em 
condomínios comerciais para a troca de equipamentos antigos, que gastam de 30% a 

70% mais energia, por modelos modernos. 
 

Caixa amplia financiamento para imóveis destinados aos mais ricos 

19/07/2016 – Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Caixa Econômica Federal vai ampliar o financiamento para imóveis destinados a 
pessoas com renda mais alta, numa tentativa de aumentar seus negócios num 

segmento mais lucrativo do mercado imobiliário, que esfriou com a crise econômica. 
 

O banco vai dobrar o valor máximo dos imóveis que pode financiar, elevando o teto a 
R$ 3 milhões, e aumentar de 70% para 80% a parcela do valor total que pode ser 
financiada no caso dos imóveis novos com preço superior a R$ 750 mil (DF, SP, RJ e 

MG) e R$ 650 mil (demais Estados). 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1793047-caixa-amplia-financiamento-para-imoveis-destinados-aos-mais-ricos.shtml


Para imóveis usados, terrenos, construções e reformas, a Caixa aumentou o 
porcentual que pode ser financiado de 60% para 70%. As mudanças entrarão em vigor 
na próxima segunda-feira (25). 

 
O banco é o maior financiador do mercado imobiliário do país, com 67% da carteira 

de crédito do setor atualmente. Mas a instituição encontra dificuldades para obter 
novos negócios em meio à recessão. Até junho, a Caixa emprestou R$ 39 bilhões para 

imóveis, menos da metade do orçamento previsto para este ano, de R$ 93 bilhões. 
 
Para compensar a retração, o banco buscou captar recursos no mercado, com a 

emissão de letras financeiras e outros instrumentos, para viabilizar a aposta nos mais 
ricos. "Agora temos dinheiro sobrando", disse o vice-presidente de habitação, Nelson 

Antonio de Souza, à agência Reuters nesta segunda (18). 
 
"A Caixa, em uma atitude bem oportuna, vai trabalhar em uma faixa em que a taxa 

de juros é maior e o risco de inadimplência, menor", diz Celso Petrucci, economista-
chefe do Secovi-SP, o sindicato que representa o setor imobiliário em São Paulo. 

 
Para imóveis com valor de até R$ 750 mil, os empréstimos são feitos conforme as 
regras do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), com juros mais baixos e lastro nos 

depósitos na poupança. Mas o saldo das cadernetas caiu nos últimos meses por causa 
da crise e do baixo rendimento, reduzindo os recursos disponíveis para novos 

empréstimos. 
 
Imóveis com valor acima de R$ 750 mil são financiados de acordo com as regras do 

Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), em que as instituições financeiras têm 
liberdade para definir a fonte dos recursos e as taxas. 

 
"Provavelmente a Caixa está com recursos ociosos e resolveu direcionar para essa 
faixa. É uma questão de estratégia", afirma o professor João Rocha da Lima, da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, especialista em mercado imobiliário. 
 

MERCADO 
Para Lima, as mudanças anunciadas pela Caixa não são suficientes para aquecer o 
setor imobiliário. "Mas mostram que o banco está buscando se adaptar a uma 

realidade de mercado", diz ele. 
 

Segundo o professor, as famílias em geral precisam de pelo menos seis anos de 
poupança para pagar 10% do valor de um imóvel. 
 

Assim, a mudança anunciada pela Caixa pode representar uma redução significativa 
da espera para aquisição da casa própria. "Isso é o mais importante, porque desafoga 

o poder de compra das famílias", afirma. 
 

A Caixa não divulgou se haverá mudança nas taxas cobradas com a ampliação da faixa 
de financiamento. Hoje, os juros cobrados pelo banco são menores do que os de seus 
concorrentes. 

- 
INDICADORES DA CRISE IMOBILIÁRIA 

Unidades 
O número de unidades financiadas no país caiu 58% de junho de 2015 a maio deste 
ano, na comparação com os 12 meses anteriores, segundo dados do Sistema 

Financeiro de Habitação, do Banco Central. Em valores nominais, a queda também foi 
expressiva: de 57% 

 
São Paulo 
Na cidade de São Paulo, as vendas de imóveis novos recuaram 50,7% ante o mesmo 

mês do ano passado, para 1.059 unidades, de acordo com o Secovi-SP (sindicato do 



mercado imobiliário). Os lançamentos no período caíram 53%, diz a Empresa Brasileira 
de Estudos de Patrimônio 
 

Caixa 
A Caixa Econômica Federal registrou queda de cerca de 6% no volume de concessões 

nos seus feirões da casa própria, 14 eventos regionais que o banco faz todo ano, para 
R$ 10,3 bilhões 

 
Preços 
O preço das casas no Brasil só caiu menos do que os valores negociados na Rússia, 

nos Emirados Árabes Unidos e na Ucrânia, de acordo com o levantamento mais recente 
do FMI (Fundo Monetário Internacional) 

 
Contratos 
Os novos contratos de aluguéis residenciais na cidade de São Paulo recuaram 3,1% 

em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostra pesquisa da FGV. 
Já são 12 meses seguidos de retração, indicado a baixa demanda pelos imóveis 

 

 
 

6 gastos públicos que deveriam sofrer cortes, na opinião da população 

19/07/2016 – Fontre: CNI 
 

 
 
 

 
 

 
Para 80% dos brasileiros, o governo deve reduzir os gastos atuais. Pesquisa da CNI 
perguntou a eles que tipos de despesas devem ser reduzidas para o governo conseguir 

equilibrar as contas públicas 
 

Oito em cada 10 brasileiros acreditam que o governo deve diminuir os gastos atuais, 
aponta pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 2.002 
pessoas em 143 municípios no mês de março. Para essa parcela da população, foram 

apresentadas nove tipos de despesas para que escolhessem aquela que deveria ser 
reduzida.  

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/07/1,90858/6-gastos-publicos-que-deveriam-sofrer-cortes-na-opiniao-da-populacao.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/estatisticas/2016/07/1,92145/rsb-33-servicos-publicos-tributacao-e-gasto-do-governo.html
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Seis delas tiveram pelo menos 2% das menções. Outras três - educação, saúde e 
segurança - foram citadas por 1% cada. Outros 10% disseram que os cortes deveriam 
ser feitos em áreas não apresentadas na pesquisa e 5% não souberam ou não 

quiseram responder.  A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de 
arredondamento. 

 
1. Custeio de máquina pública 

A redução dos gastos com alugueis, material de escritório, computadores, sites, 
entre outros, aparece em primeiro lugar, citada por 32% dos entrevistados. 
 

2. Salários de funcionários públicos 
Para 22% das pessoas, a redução dos salários deve estar entre as prioridades para 

reduzir gastos públicos. 
 
3. Programas sociais 

Um total de 11% disseram que o governo deve diminuir o volume destinado ao Bolsa 
Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. 

 
4. Investimentos em infraestrutura 
O corte deve ser feito nos investimentos em estradas, energia, água, saneamento, 

portos e aeroportos, na opinião de 9% das pessoas. 
 

5. Seguro-desemprego 
O recurso destinado ao seguro-desemprego deve ser reduzido, segundo 4% dos 
entrevistados. 

 
6. Aposentadorias/pensões 

Os valores destinados ao pagamento das aposentadorias e pensões devem diminuir 
para ajudar a equilibrar as contas públicas, afirmam 2% dos entrevistados. 
 


