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 RESUMO DO DIÁRIO OFICIAL 

 ALEMANHA TEM TUDO PARA LIDERAR A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DO FUTURO 

 ALÉM DE CARROS, ROBÔS DA FORD FAZEM MASSAGEM E BUSCAM CAFÉ; VEJA VÍDEO 

 FÁBRICA DA FIAT EM BETIM ESTÁ PARADA HÁ TRÊS DIAS 

 METALSIDER JÁ FORNECE FUNDIDOS PARA CARROS 

 KOMATSU ADQUIRE A JOY GLOBAL POR US$ 3,7 BILHÕES 

 HONDA FIRMA PARCERIA PARA PESQUISA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 NOVAS BARRAS PARA MANDRILAMENTO E TORNEAMENTO DA SECO REDUZEM 

VIBRAÇÕES EM MAIS APLICAÇÕES 

 WELLE LASER S/A RECEBE APORTE FINANCEIRO DA WPA 

 CHAPAS PLANAS VÃO PIPOCAR EM OBJETOS 3D 

 CHINA REDUZ CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE AÇO EM APENAS 30% NO 1º 

SEMESTRE 

 EM UM ANO, GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA CRESCEU 77% 

 PERÍODO ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO CONCENTRA MAIOR GERAÇÃO DE ENERGIA 

EÓLICA NO BRASIL 

 GOVERNO DESISTE OFICIALMENTE DA CPMF, PELO MENOS NESTE ANO 

 CONFIANÇA VIRA FIADORA DA DUPLA TEMER-MEIRELLES 

 EM CRISE, BRASIL QUER ATRAIR MAIS CAPITAL CHINÊS 

 EMPRESAS COMEÇAM A SINALIZAR OTIMISMO E VOLTAM A CONSIDERAR MERCADO 

DE IPOS 

 CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SOBE 5,4 PONTOS EM JULHO ANTE JUNHO, APONTA 

FGV 

 LIQUIDEZ GLOBAL E REVERSÃO NA POLÍTICA ECONÔMICA GERAM ONDA DE 

OTIMISMO 

 É CONSENSO QUE CRESCIMENTO PASSA PELA TRÍADE MONETÁRIA,FISCAL E 

REFORMAS,DIZ ILAN 
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 HÁ PERCEPÇÃO DE QUE O BRASIL ESTÁ NA DIREÇÃO CERTA, DIZ ILAN GOLDFAJN, 

NO G-20 

 DESEMPREGO E ENDIVIDAMENTO DEVEM IMPEDIR ACELERAÇÃO DA INFLAÇÃO 

 SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR COM SITUAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR SOBE 1,8 

PONTO EM JULHO 

 BRASILEIRO TEME IPCA DE 10% 

 CONTA DE LUZ EMBUTE PAGAMENTO DE IRREGULARIDADES DA LAVA-JATO 

 GOVERNO QUEIMA RESERVA FISCAL DE R$ 16,5 BI PARA CUMPRIR META 

 GOVERNO FEDERAL TERÁ DESAFIO DE EVITAR PREJUÍZOS AO TRABALHADOR EM 

REFORMA 

 PARA ANALISTAS, GOVERNO PRECISA ELEVAR CARGA TRIBUTÁRIA PARA ESTANCAR 

DÍVIDA 

 O ALTO NÍVEL DE ESTRESSE E A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS 

 GOVERNO ESTUDA TRANSIÇÃO NA PREVIDÊNCIA QUE ELEVA EM 40% TEMPO 

RESTANTE PARA APOSENTADORIA 

 LEI TRABALHISTA PODE MUDAR AINDA ESTE ANO 

 OTIMISMO COM ECONOMIA FAVORECE O INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 SEM TETO PARA GASTO, PAÍS TERÁ ALTA DE IMPOSTO, DIZ MINISTRO DA FAZENDA 

 GOVERNO QUER ‘FATIAR’ CÓDIGO DA MINERAÇÃO PARA AGILIZAR APROVAÇÃO DE 

MUDANÇA NOS ROYALTIES 

 RECEITA FEDERAL DEVERÁ SE TORNAR MAIS RIGOROSA NA FISCALIZAÇÃO 

ADUANEIRA 

 STATE GRID INVESTE BILHÕES NO BRASIL SEM PERDER O JEITO CHINÊS DE 

NEGOCIAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 25/07/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,288 3,288 

Euro 3,609 3,611 
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Poder Executivo 

 
Decreto nº 4612 

"Altera o Decreto nº 3.990, de 29 de abril de 2016, que reabre prazo para a adesão 
ao PPI - Programa de Parcelamento Incentivado, de que trata a Lei nº 18.468, de 29 

de abril de 2015, regulamentada pelo Decreto nº 1.932, de 17 de julho de 2015, e dá 
outras providências". 
Fonte: DOE 19.07.2016 

 

Alemanha tem tudo para liderar a indústria automotiva do futuro 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O dia em que os veículos autônomos serão a regra nas ruas ainda está longe. Carros 

que dão os primeiros passos na tecnologia, como o Tesla Model S, levantam questões 
sobre sua confiabilidade e segurança. Em meio a esse debate, autoridades alemãs 
estão propondo que todos os veículos autônomos venham com uma “caixa preta”, 

como as encontradas em aviões. 
 

A caixa captaria dados de momentos anteriores a uma colisão para que investigadores 
possam determinar o que deu errado. Embora algumas montadoras e seguradoras 
usem dados similares para tomar decisões, a Alemanha pode em breve se tornar o 

primeiro mercado em que a caixa preta será uma exigência. 
 

Esta não é a única medida proposta pelo país que pode influenciar o futuro da indústria 
automotiva. Analistas dizem que a Alemanha tem tudo para liderar a indústria neste 

novo capítulo – levando em conta sua reputação de ter uma engenharia de ponta e o 
histórico em automação, energia limpa e alta tecnologia. 
 

Os avanços são impulsionados pela competição crescente com os Estados Unidos e o 
Japão, explica Joe Lu, analista da consultoria Kelley Blue Book. “Quanto mais cedo 

você entrar em um mercado e quanto mais perto você estiver de ser o primeiro, mais 
você será associado a uma nova tecnologia.” 
 

Empresas que seguem esse preceito de forma bem-sucedida ficam em uma posição 
privilegiada para inovar mais do que a concorrência, especialmente em um momento 

em que os governos atuam para reduzir emissões, forçando a adaptação da indústria. 
 
A arrancada da Alemanha conta com o apoio da chanceler Angela Merkel, que em abril 

defendeu um relaxamento nas leis para permitir o teste de carros autônomos em locais 
públicos. No mesmo mês, o governo alemão estabeleceu incentivos financeiros para 

os consumidores comprarem carros 100% elétricos ou híbridos. E alguns membros do 
governo foram ainda mais longe, defendendo o fim das vendas de carros movidos a 
combustíveis fósseis até 2030.  
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Várias montadoras alemãs, incentivadas pela pressão feita por rivais como Tesla, GM 
e Ford, criaram metas ambiciosas. A BMW promete entregar um carro completamente 
autônomo nos próximos cinco anos.  

 
A empresa também anunciou que vai vender as baterias que equipam seu modelo i3 

em pacotes para residências, no mesmo modelo da Powerwall da Tesla. Ao mesmo 
tempo, a Daimler, dona da Mercedes-Benz, está produzindo baterias para carros e 

residências e anunciou planos de investir US$ 543 milhões em uma fábrica. 
 
As montadoras alemãs “realmente não estavam fazendo o suficiente nessa área, e 

agora elas estão tentando alcançar os concorrentes”, diz Al Bedwell, diretor global de 
motores da LCM Automotive, empresa de pesquisas.  

 
Nenhuma montadora alemã parece estar fazendo tanto quanto a Volkswagen para se 
reposicionar. Depois de se queimar em um escândalo sobre a emissão de seus carros, 

a empresa anunciou no mês passado planos de lançar mais de 30 modelos elétricos 
até 2025, ao mesmo tempo em que vai aumentar seu investimento em baterias, 

tecnologias digitais e veículos autônomos. 
 
Embora os analistas esperem que os carros a gasolina e diesel continuarão com a 

maior parte das vendas no futuro próximo, a estratégia da Volks reflete a aposta de 
que o futuro do setor está nessas tecnologias emergentes. “Houve uma clara mudança 

de ênfase nas mensagens que a empresa está passando após a crise. Acho que muita 
pesquisa sobre carros elétricos já estava sendo feita antes, mas estamos ouvindo mais 
sobre isso agora”, afirma Bedwell. 

 
Volkswagen, Daimler e BMW têm 15% do mercado global de veículos leves, segundo 

a LCM Automotive, uma posição que as montadoras querem manter, ou até aumentar. 
E se a história é um bom indicador, a liderança alemã em engenharia e sua força 
industrial podem mais uma vez funcionar em favor do setor automotivo.  

 

Além de carros, robôs da Ford fazem massagem e buscam café; veja vídeo 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
A Ford está testando o uso de robôs colaborativos – também chamados de co-bots – 
em sua fábrica de Colônia, na Alemanha. A utilização de robôs na indústria não é 

novidade há décadas, mas, neste caso, as máquinas têm um diferencial importante: 
por serem “super-sensíveis”, os robôs são capazes de fazer tarefas bem diversas além 

de ajudar na linha de produção, como buscar café e fazer massagens nos funcionários.  
 
Oficialmente, as máquinas estão sendo empregadas na montagem de amortecedores 

da linha do Fiesta, onde conseguem garantir grande precisão e encaixe perfeito das 
peças, diminuindo o esforço dos profissionais humanos.  

 
Com pouco mais de 90 centímetros de altura, os co-bots trabalham ao lado dos 
montadores em duas estações.  
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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. 

 
Um vídeo divulgado pela montadora, no entanto, mostra os robôs interagindo de 

diversas outras maneiras com os funcionários. O braço robótico é mostrado mexendo 
em uma máquina de café e depois fazendo um brinde com os colegas humanos. Em 

outro momento, o braço é usado para fazer uma massagem nas costas de um 
trabalhador. Além disso, como o robô possui uma mão similar à humana no braço, ele 
pode acenar e até cumprimentar os trabalhadores.  

 
Segundo a Ford, mais de mil trabalhadores da empresa foram ouvidos para identificar 

a melhor aplicação dos robôs colaborativos. Os co-bots têm sensores de alta tecnologia 
para detectar a presença de mãos ou dedos no caminho e param imediatamente se 
preciso para garantir a segurança. 

 
O programa foi desenvolvido durante dois anos em parceria com a fabricante alemã 

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 em nota 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”, 

completa.  
 
VÍDEO: confira imagens dos robôs colaborativos interagindo com os funcionários da 

fábrica 
 

Tendência 
A utilização de robôs industriais capazes de conversar entre si e com os demais setores 
da fábrica é um dos pilares da chamada indústria 4.0. Dados da Federação 

Internacional de Robótica (IFR, da sigla em inglês) divulgados em abril mostram que 
o número de máquinas deste tipo vendidas ano passado foi recorde, atingindo a cifra 

de 240 mil unidades – o que corresponde a um crescimento de 8% em relação a 2014. 
 
A Alemanha é um dos países que mais concentra robôs nas indústrias. Segundo a IFR, 

em 2014 havia 175,7 mil máquinas em operação nas fábricas do país. Os robôs 
articulados estão entre os modelos mais vendidos no mundo a cada ano – das 240 mil 

unidades vendidas em 2015, 150 mil se enquadram nesta categoria.  
 

Fábrica da Fiat em Betim está parada há três dias 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A fábrica da Fiat Automóveis em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte 
(MG), está sem produzir desde quarta-feira, 20. A empresa alega ter adotado uma 

parada técnica para "ajustar a produção à demanda de mercado". A previsão é voltar 
ao trabalho na segunda-feira. Com o mesmo objetivo, em abril a Fiat suspendeu o 
funcionamento de três das quatro linhas de montagem da planta e colocou em férias 

coletivas por dez dias parte dos funcionários da unidade. 
 

A empresa divulgou a seguinte nota: "A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) realiza parada 
técnica nas linhas de produção da fábrica de Betim (MG), entre os dias 20 e 22 de 
julho.  

 
O objetivo é ajustar a produção à demanda de mercado". Porém, segundo 

representantes dos trabalhadores da unidade, há outro motivo para a paralisação. 
Devido à greve dos auditores da Receita Federal, componentes não estariam chegando 
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à montadora. A paralisação da categoria teve início no último dia 14. Os servidores 
pressionam por aumento salarial.  
 

A Fiat nega que o motivo da paralisação seja a falta de peças. Segundo as lideranças 
sindicais em Betim, Gleyson Borges e Robson Porto, estão faltando principalmente 

componentes para a montagem do painel dos automóveis. Peças utilizadas nos 
aparelhos de ar condicionado, por exemplo, são fabricadas no exterior. 

 
A Fiat é a maior montadora de veículos em operação no País. A planta em Betim tem 
aproximadamente 20 mil funcionários e é a maior da empresa no mundo. Em janeiro, 

a empresa havia concedido férias coletivas por 20 dias. 
 

Metalsider já fornece fundidos para carros 

25/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
A Metalsider inicia uma nova fase após se consolidar como tradicional fornecedora de 

ferro-gusa em seus 32 de história. Com investimento de R$ 200 milhões, a empresa 
com sede em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), inaugurou em 

janeiro deste ano, após dois anos de construção, uma nova fundição para fornecer 
peças fundidas para o setor automotivo. Com capacidade para fundir 60 mil toneladas 
por ano, a fábrica foi construída dentro do complexo industrial que tem no total 1 

milhão de metros quadrados. 
 

“Apesar de ser uma das principais usinas de ferro-gusa do Estado, com capacidade 
para 420 mil toneladas por ano, o plano era dar um up grade nos negócios, foi quando 
nasceu a ideia de operar na área de fundição de autopeças”, conta Rogério Silva Junior, 

diretor-geral da Metalsider.  
 

Dessa forma o executivo voltou para o ramo onde atuou por 30 anos, na fundição do 
Grupo Fiat/FCA, a Teksid, um dos maiores fornecedores de blocos fundidos de motor 
do setor automotivo. Silva Junior foi presidente da empresa no Brasil até meados de 

2015, quando se mudou para a Metalsider.  
 

Estruturada sob um conceito inédito de verticalização, a nova fundição é 100% 
autossustentável, uma vez que o ferro-gusa é a matéria prima para ferro fundido. 

“Contamos com uma área para o plantio de 40 mil hectares de eucalipto dedicada à 
extração de carvão vegetal para o ferro gusa. 
 

 Além disso, temos sete altos-fornos ligados por uma hidrelétrica que produz energia 
suficiente para a operação. É um nível de sustentabilidade inigualável no País”, enfatiza 

o executivo. 
Operando atualmente em um turno, a nova unidade gerou 140 empregos diretos, o 
que, segundo Silva Junior, pode evoluir para 250 trabalhadores em 2017, com o início 

de algumas atividades em um próximo segundo turno. 
 

 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24314/metalsider-ja-fornece-fundidos-para-carros


 
PRONTA A TODO VAPOR 
 

Apesar do pouquíssimo tempo de operação, a Metalsider comemora o fato de já ter 
carros rodando com suas peças. Embora prefira não revelar quem são os clientes, 

Silva Junior conta que a companhia já fechou negócios com duas empresas 
fornecedoras de primeiro nível (tier 1) e está caminhando para a terceira, mas também 

mira as montadoras (OEM): “Estamos preparados com uma operação industrial 
completa, providos de estrutura produtiva, engenharia, desenvolvimento e qualidade”, 
reforça. 

 
Embora focados na expansão dos negócios, a empresa reconhece que o momento é 

de fato desfavorável para o mercado brasileiro de veículos. “Lá nos idos 2012, quando 
a Anfavea projetava uma produção de 5,2 milhões de veículos em 2018, isso causou 
uma euforia na indústria. Infelizmente, constatamos que anos depois isso caiu por 

terra.  
 

A decisão de investimento pela Metalsider não teve fundamento nesta previsão, até 
porque quando foi tomada a decisão o cenário já era outro. Mas era importante entrar 
em um mercado diferente, sofisticado, elevar nossas oportunidades de negócio e por 

isso, desde o começo, decidimos construir uma fundição eficiente”, conta. 
 

Para ele, o viés negativo está no tempo em que o País – e a indústria automotiva – 
vai demorar para esboçar sua retomada: “Não existe outro futuro para o Brasil que 
não o crescimento. Há um potencial de uma pedra bruta que precisa ser polida. Como 

nova operação, estamos chegando em um momento em que muitos estão fechando.  
 

Nesta fase, as montadoras param por um momento de pensar no longo prazo, de 
planejar, investir e por fim, em desenvolver fornecedores. Preocupa sim esse time, 
esse marasmo, mas já passamos por tantas crises; tenho mais de 30 anos de atuação 

na indústria automotiva [na Teksid e Fiat], e sempre que voltamos de uma, o 
crescimento é rápido. Para encarar esta velocidade, temos de estar preparados. E nós 

estamos”, conclui. 
 

Komatsu adquire a Joy Global por US$ 3,7 bilhões 

25/07/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A japonesa Komatsu vai adquirir a Joy Global Inc., dos EUA, por US$ 3,7 bilhões. O 
anúncio da negociação foi realizado na última sexta-feira, quando a empresa norte-

americana divulgou que o seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade o 
contrato de fusão final com a Komatsu America Corp., subsidiária da Komatsu Ltd. 

 
De acordo com o comunicado de imprensa, a Komatsu planeja operar a Joy Global 
como uma subsidiária independente, mantendo a força das marcas pertencentes à Joy 

Global, como P&H, Joy e Montabert.   
 

“Os produtos e serviços da Komatsu e da Joy Global são altamente complementares e 
a organização combinada continuará a dar ênfase à melhoria da segurança, 
produtividade e do custo do ciclo de vida para os clientes. A Komatsu planeja 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11109-komatsu-adquire-a-joy-global-por-us-37-bilhoes/


potencializar as principais tecnologias de ambas as empresas, buscando inovação de 
produtos e serviços para aprimorar a segurança e produtividade de mineração”. 
 

Joy Global – Fundada em 1884, produz equipamentos, sistemas e serviços diretos 
avançados para o setor de mineração global. Os equipamentos de marca da P&H, Joy 

e Montabert são componentes críticos de operações em diversos mercados de 
commodity, inclusive energia, rocha dura e minerais industriais. Sediada em 

Milwaukee, Wisconsin, emprega 12 mil pessoas em 20 países. 
 
Komatsu Ltd. – Fundada em 1921, é um provedor diversificado de produtos e serviços 

para uso industrial. Apesar de ser líder internacional no campo de equipamentos de 
construção e mineração, a empresa se envolve em outros negócios, tais como 

maquinário e veículos industriais, logística, eletrônicos e outras soluções com base em 
operações. Com sede em Tóquio, Japão, a Komatsu emprega mais de 47.000 
funcionários em todo o mundo. 

 

Honda firma parceria para pesquisa em inteligência artificial 

25/07/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
A Honda R&D (Research e Development) - subsidiária do grupo Honda responsável 

por pesquisa e desenvolvimento - e a SoftBank, empresa de telecomunicações, 
anunciam um acordo de cooperação para a criação de um sistema baseado em 

inteligência artificial (AI) a fim de permitir que o veículo se comunique com o seu 
condutor, lendo suas emoções durante as viagens, podendo inclusive sugerir possíveis 
rotas e outros tipos de assistência. 

 
As empresas pesquisarão formas de viabilizar o diálogo entre o veículo e o motorista 

a partir da fala do motorista e de informações obtidas por sensores e câmeras 
instaladas nos automóveis. Uma das possibilidades é que o sistema poderá 
recomendar visitas regulares à oficina com base nos dados captados sobre distâncias 

percorridas, perfil de condução e frenagem ou ainda alertar ao motorista que esqueceu 
as chaves no veículo. 

 
A pesquisa será conduzida a partir de setembro no novo laboratório da Honda R&D 
Innovation Lab em Akasaka, em Tóquio, no Japão. 

 
O projeto procura aplicar nos veículos o denominado motor de emoções, projetado por 

uma subsidiária da SoftBank, equivalente a um conjunto de tecnologias de inteligência 
artificial que tornará possível às máquinas gerarem suas próprias emoções. Além 
disso, à medida que o sistema vai conhecendo os hábitos do seu motorista, ele permite 

que os produtos disponíveis se desenvolvam, elevando o grau da relação entre o 
homem e a máquina. 

 

Novas barras para mandrilamento e torneamento da Seco reduzem vibrações 
em mais aplicações 

25/07/2016 – Fonte: CIMM 
 

Ferramentas de amortecimento de vibrações Steadyline da Seco recebem novas 
opções de interface de fuso para suas barras de mandrilar/torneamento. As barras 

mais recentes, que apresentam conexões laterais de máquina HSK-T/A63, HSK-
T/A100 e Seco-Capto C8, levam os resultados de alto desempenho da linha para ainda 
mais aplicações. 

 
A conexão HSK-T/A permite que as ferramentas realizem operações de torneamento 

estático em tornos com fusos HSK-T e operações de mandrilamento em centros de 
usinagem com fusos HSK-A. O HSK-T e o HSK-A são completamente compatíveis, a 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24318/honda-firma-parceria-para-pesquisa-em-inteligencia-artificial
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diferença existente é que o HSK-T apresenta ranhura motriz com dimensões reduzidas 
e tolerâncias mais apertadas. O HSK-T/A63 está disponível nos tamanhos 6xD e 8xD 
e o HSK-T/A100 está disponível nos tamanhos 6xD, 8xD e 10xD. 

 
A conexão do Seco-Capto C8 complementa os tamanhos C4, C5 e C6 existentes. Ela 

está disponível nos comprimentos 6xD, 8xD e 10xD. 
 

As barras de mandrilamento/torneamento Steadyline reduzem as vibrações em 
condições extremas de corte por meio do “sistema passivo dinâmico” dentro do corpo 
do suporte, permitindo a alta remoção de metal, menos tensão da ferramenta da 

máquina e acabamentos suaves da superfície da peça.  
 

Isso permite fazer operações de torneamento/mandrilamento para atingir longas 
distâncias que não seriam possíveis com barras convencionais ou dados de corte mais 
amplos em comparação com a barra convencional com o mesmo comprimento. 

 
A conexão modular e compacta GL nessas barras proporciona alta precisão e 

repetibilidade de centralização da ferramenta de torneamento instalada ou das barras 
de mandrilar, bem como alterações rápidas de ferramentas. 
 

Welle Laser S/A recebe aporte financeiro da WPA 

25/07/2016 – Fonte: CIMM 

 
Com o investimento e colaboração dos novos integrantes do quadro societário, a 
empresa Welle Laser buscará crescimento de sua participação no mercado com novos 

produtos de alta tecnologia e integrados aos mais modernos conceitos da Indústria 
4.0 ou, mais conhecida como Manufatura Avançada.  

 
"Vislumbramos na empresa Welle Laser um enorme potencial de desenvolvimento, por 
sua tecnologia e diferenciação, e estamos muito confiantes com o futuro da empresa. 

Vamos trabalhar muito para juntos atingirmos nossos objetivos", Sergio Schwartz, 
membro do Conselho de Administração da Welle. 

 
Criada em 2008 pelos irmãos Rafael e Gabriel Bottós, em Florianópolis a Welle Laser 
tornou-se líder nacional na fabricação de equipamentos laser para a indústria. Após 

quase uma década desde sua fundação, a empresa acumulou prêmios e conquistou 
importantes clientes no mercado, com soluções de marcação, corte e solda a laser.  

 
Eleita como “A Empresa que Mais Cresce no Brasil” em 2014 pela revista Exame PME 
/ Deloitte, hoje, a Welle se destaca no mercado de máquinas de marcação a laser, 

com mais de 400 máquinas operando em clientes de vários setores da indústria. 
 

Recentemente lançou sua linha de máquinas de corte a laser de chapas metálicas, a 
primeira empresa do país a colocar a disposição do mercado um equipamento capaz 

de competir com as grandes marcas mundiais, inclusive com a produção de sua própria 
fonte laser.  
 

Prova de sua incessante busca por inovação e qualidade, oferece duas opções de lasers 
de corte, a consagrada tecnologia do laser de fibra, e a DIRECT FIBER, considerada 

como a terceira geração dos lasers, a qual permite cortar chapas de espessuras 
variadas com qualidade superiores aos lasers de CO2 com a robustez dos Lasers de 
Fibra.  

 
"O futuro da manufatura em todo o mundo precisará de tecnologias mais flexíveis, 

econômicas e sustentáveis. A tecnologia laser com certeza é uma delas e 
vislumbramos na Welle Laser o que há de mais moderno no segmento. Acreditamos 
muito no potencial da companhia e vamos utilizar a nossa experiência para avançar 
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no mercado nacional e internacional" - Umberto Gobbato, membro do Conselho de 
Administração da Welle. 
 

O objetivo da empresa para os próximos anos é estabelecer sua participação no 
mercado de corte e solda, conquistando novos clientes que prezam por equipamentos 

com qualidade, melhor suporte técnico e opções que podem ser financiadas pelos 
programas de apoio oferecidos pelo BNDES (exemplo FINAME).  

 
Na área de marcação e rastreabilidade, a meta é avançar no campo de máquinas 
“inteligentes” que carregam sistemas de comunicação e permitem predizer possíveis 

problemas do equipamento, evitando perdas e paradas inesperadas das linhas 
produtivas.  

 
A conquista do mercado internacional também faz parte dos planos, uma vez que hoje 
conta com uma forte parceria com Instituto Fraunhofer, na Alemanha, e uma filial na 

Suiça. 
 

"Nosso objetivo está voltado para expansão das linhas de produtos com os mais altos 
padrões de qualidade e robustez. Queremos avançar de forma sustentável e 
desenvolver no Brasil tecnologias para o mercado mundial." afirma Rafael M. Bottós, 

CEO | Presidente da Welle Laser." 
 

Os objetivos da nova jornada da Welle são grandes, mas a empresa já mostrou que 
tem capacidade para superar os desafios que surgem no caminho. Em 2016, sua 
projeção de crescimento é de aproximadamente 20%, refletindo um novo clima de 

mudanças positivas da economia brasileira para os próximos anos. 
 

Chapas planas vão pipocar em objetos 3D 

25/07/2016 – Fonte: CIMM 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Em milhares de fábricas ao redor do mundo, chapas planas de aço, alumínio e outros 
metais são transformadas em objetos 3D por prensas capazes de exercer toneladas 

de pressão nessas chapas posicionadas contra um molde. 
 

Mas tudo isso pode ser muito mais sutil, gastar menos energia e menos matéria-prima, 
e ainda gerar objetos 3D sem danos estruturais. 
 

Keenan Crane, da Universidade Carnegie Mellon (EUA), e Mina Konakovic, do Instituto 
Federal de Tecnologia da Suíça, desenvolveram uma ferramenta que permite 

transformar chapas planas - de metais ou de plásticos - em objetos 3D com incrível 
precisão. 
 

Auxéticos deformáveis 
A técnica consiste em recortar partes da chapa, fazendo furos com formatos precisos 

e perfeitamente posicionados para cada objeto 3D que se quer construir. Com a 
geometria precisa dos recortes, as chapas passam a se expandir uniformemente em 
duas dimensões quando tensionadas - para comparação, quando se puxa as 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14534-chapas-planas-vao-pipocar-em-objetos-3d


extremidades de uma borracha, ela estica no comprimento, mas estreita na largura - 
em termos técnicos, a chapa passa a ter características dos chamados materiais 
auxéticos. 

 
Desta forma, ao se tensionar a chapa já recortada, ela naturalmente se ajusta e se 

projeta para formar o objeto em três dimensões. 
 

"Nós estamos pegando uma peça plana de material e dando a ela a tendência, ou 
mesmo o desejo, de se dobrar em um determinado formato 3D," disse Crane. 
 

A técnica foi testada usando chapas de plástico que são flexíveis, mas não esticáveis. 
Fazendo cortes hexagonais definidos com precisão por um programa criado pela dupla, 

eles fizeram máscaras, esculturas, um abajur e até um sapato de salto alto. 
 
Materiais programáveis 

Já se sabia que era possível "programar" os materiais para que eles se deformassem 
em estruturas precisas, mas traçar os recortes para cada objeto é uma tarefa 

complexa demais. 
 
"Artistas e projetistas têm brincado com esses materiais, mas eles acabam limitados 

pelas coisas que podem fabricar à mão. Nós queríamos ver o que se pode fazer se 
você tiver a computação envolvida," disse Crane. 

 
No estágio atual do trabalho, a folha plana ainda precisa ser pressionada contra um 
molde para que as partes triangulares que restam após o corte se reajustem para 

assumir suas posições definitivas - embora não seja preciso fazer a força necessária 
para a prensagem convencional. 

 
O próximo passo, segundo os dois pesquisadores, será usar materiais que possam 
assumir automaticamente sua posição, literalmente "pipocando" no objeto desejado, 

dispensando de vez os moldes e as prensas. 
 

China reduz capacidade de produção de aço em apenas 30% no 1º semestre 

25/07/2016 – Fonte: EM.com 
 

A China reduziu sua produção de aço em mais de 13 milhões de toneladas no primeiro 
semestre, o equivalente a apenas 30% da meta estabelecida para o ano, segundo o 

vice-ministro de Indústria e de Tecnologia da Informação do país, Feng Fei. 
 
Na segunda metade de 2016, o país asiático irá ampliar os esforços para diminuir o 

excesso de capacidade na indústria siderúrgica, afirmou Feng. "Estou confiante de que 
conseguiremos cumprir a meta deste ano", disse o ministro. 

 

Em um ano, geração de energia eólica cresceu 77% 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

 
O país aumentou a produção e o consumo de energia limpa em 2015, informou a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Houve crescimento de 77,1% na geração de 
energia eólica no ano passado, além de um avanço de 18,6% no consumo de etanol. 
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Já o consumo de gasolina caiu 9,5%. Os dados são do Relatório Síntese do Balanço 
Energético Nacional - BEN, Edição 2016, que apresenta detalhes da oferta, 
transformação e consumo final de produtos energéticos no Brasil. 

 
A oferta interna de energia - total de energia disponibilizada no país - atingiu 299,2 

milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) no ano passado, o equivalente 
a uma redução de 2,1% em relação ao ano anterior. Parte da queda foi puxada pela 

oferta interna de petróleo e derivados, que encolheu 7,2% em consequência do 
superávit nos fluxos de exportação e importação dessas fontes energéticas. 
 

A EPE ressalta ainda que a redução da oferta interna bruta de energia também teve 
contribuição do enfraquecimento da atividade econômica: o PIB brasileiro teve 

retração de 3,8% em 2015, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  
 

No caso da eletricidade, a participação de renováveis na matriz elétrica brasileira 
avançou de 74,6% em 2014 para 75,5% em 2015. O resultado é consequência da 

queda na geração térmica a base de derivados de petróleo e do aumento da geração 
a base de biomassa e eólica, o que compensou a redução de 3,2% verificada na 
energia hidráulica. 

 
A oferta interna de energia elétrica caiu 8,4 TWh em 2015, -1,3% em relação a 2014. 

A geração eólica atingiu 21,6 TWh (crescimento de 77,1%), ultrapassando a geração 
nuclear no ano. A potência eólica atingiu 7.633 MW, expansão de 56,2%. 
 

Consumo 
O relatório mostrou ainda que o consumo final de energia recuou 1,9% em relação ao 

ano anterior, com retração de 3,1% na indústria e queda de 2,6% no setor de 
transportes. 
 

A indústria diminuiu o consumo em 2,7 milhões de toneladas equivalentes de petróleo 
(tep), sob impacto da queda no consumo de carvão vegetal (-6,5%) e eletricidade (-

5,0%) no setor siderúrgico e do bagaço de cana (-3,9%) em decorrência da queda na 
produção de açúcar. 
 

O segmento de transporte teve sua demanda energética reduzida em 2,3 milhões de 
tep, em virtude, sobretudo, da queda de 4,3% do consumo de óleo diesel, 

consequência da menor atividade do setor de transporte de carga. A matriz renovável 
no consumo do setor aumentou de 18% em 2014 para 21% em 2015, decorrente do 
menor consumo de gasolina (-9,5%), movimento que foi compensado pelo maior 

consumo de etanol (+18,6%). 
 

Já o consumo final de eletricidade caiu 1,8% em 2015 em todo o País. Os setores que 
mais contribuíram para a redução foram o residencial (-0,7%) e o industrial (-5,0%). 

 

Período entre agosto e novembro concentra maior geração de energia eólica 

no Brasil 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Se até hoje o setor elétrico ficava de olho no céu, atento ao regime de chuvas para 
encher os reservatórios das hidrelétricas, agora, com o aumento da geração eólica no 
país, também é preciso prestar atenção à safra de ventos. 

 
Embora haja variação ao longo do ano nas regiões brasileiras, em praticamente todo 

o país os ventos mais intensos ocorrem no inverno e na primavera, sobretudo entre 
os meses de agosto e novembro. Nesse período, as turbinas dos parques eólicos 
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alcançam os maiores fatores de capacidade, com melhoras de desempenho de 10% a 
20% , ou até mais de 100% em relação a outros momentos do ano. 
 

A condição garante complementaridade sazonal à capacidade hídrica no país, já que o 
maior volume de águas que abastece os reservatórios das hidrelétricas vem das 

chuvas de verão, cujo período úmido ocorre entre os meses de novembro e março. 
 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil é o país com maior fator de 
capacidade do mundo. O critério considera a relação entre o gigawatt/hora (GW/h) 
produzido pelo aerogerador a cada ano e a potência máxima do equipamento. Segundo 

a entidade, o desempenho médio nacional de 36% registrado em 2014 já superava 
em 53% a marca global.  

 
As características ideais de ventos se manifestam principalmente no Nordeste. A 
favorabilidade da região – com exposição constante aos ventos alísios de Sudeste 

associada à estabilidade e continuidade do fluxo – garante ao Brasil liderança de 
desempenho no setor. 

 
“Apenas países como Etiópia, Venezuela e Somália, por exemplo, contam com 
condições semelhantes, mas, nesses locais, o investimento no mercado eólico está 

longe de ser expressivo como já é aqui”, diz Odilon Camargo, CEO da Consultoria 
Camargo Schubert Engenharia Eólica. A agência fornece orientação técnica a mais da 

metade dos projetos de usinas eólicas contratadas no Brasil. 
 
Para ele, o fator de capacidade nacional hoje é ainda maior, com média de 50%. 

“Existem usinas na Bahia que chegam a alcançar quase 70% de desempenho, o que 
impulsiona o aumento do índice”, explica.  

 
A partir de três metros por segundo – ou 10 km/h – os aerogeradores começam a 
trabalhar. Para evitar danos causados por sobrecarga, param de operar diante de 

ventos de 90 a 100 Km/h. O melhor desempenho acontece quando atingem 
velocidades mais equilibradas, entre 25 a 40 Km/h, típicas do Nordeste. “Já chegamos 

a identificar unidades geradoras que, em três anos de medição, ficaram o equivalente 
a apenas três dias sem geração”, conta Camargo. 
 

Em expansão 
Hoje, 5 mil aerogeradores distribuídos por 11 estados brasileiros já atendem 17 

milhões de unidades consumidoras. Juntos, eles produzem 6,5% do total da energia 
gerada nacionalmente e, até 2024, esse porcentual deve crescer para 11,6%, quando 
a capacidade instalada do país pode chegar a 24 gigawatts, segundo estimativas do 

setor.  
 

Na comparação entre as tecnologias, a eólica sai na frente da hídrica. Enquanto, 
mesmo diante de variações mensais de safras de vento, a média de produção de um 

parque eólico varia em torno de 15% ao ano, o desempenho de uma central hídrica 
pode oscilar mais de 80%, dependendo da escassez de chuvas. 
 

Crescimento relevante 
Hoje, a capacidade instalada de geração eólica no Brasil é de 9,81 gigawatts e, em 

agosto, pode chegar a 10. Até 2006, o volume era quase nulo. Em menos de uma 
década, o país galgou o posto de 10º maior produtor de energia do mundo. 
 

Leilões organizados pelo governo federal e realizados pena Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) a partir de 2009 incentivaram a construção de usinas eólicas 

e estimularam a contratação desse tipo de energia. A capacidade eólica global é hoje 
de 432,883 gigawatts (GW). 
 



No ano passado, o Brasil foi o quarto maior mercado eólico mundial em termos de 
investimentos nessa área, superado apenas pela China, Estados Unidos e Alemanha.  
 

R$ 645 milhões 
foi o montante que o setor eólico nacional economizou, em 2015, ao evitar o 

acionamento mais frequente de termelétricas, segundo informações da Consultoria 
Camargo Schubert Engenharia Eólica.  

 
1,12 milhão 
de toneladas de gás carbônico (CO2) deixaram de ir para a atmosfera pelo uso da 

fonte eólica no Brasil, de maio de 2015 a abril deste ano. De acordo com estimativa 
da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), a porção equivale à emissão de 

cerca de oito milhões de veículos.  
 
Energia eólica no Brasil 

Melhores ventos para geração eólica no Brasil ocorrem no inverno e na primavera, 
sobretudo entre os meses de agosto e novembro. 

 

 
Fonte: Abeeólica, EPE, ONS e Camargo Schubert Engenharia Eólica. Infografia: Gazeta 
do Povo. 

 
No Sul, potencial de geração é semelhante ao do mercado estrangeiro 

Estados como o Paraná, com maior predominância de frentes frias, sofrem com 
intermitências nos ventos e não aproveitam tantas vantagens no setor eólico na 
comparação com outras regiões de melhor desempenho.  

 
Ao longo de um ano, pela inconstância dos ventos, aerogeradores de regiões do Sul 

do país podem ficar o equivalente a quase mil horas sem produzir energia, segundo a 
Camargo Schubert Engenharia Eólica.  
 

Por outro lado, chama atenção o fato de os ventos do Sul, especialmente do Rio Grande 
do Sul, serem extremamente parecidos com os de países que são grandes geradores 



de energia eólica, como Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China, Dinamarca e 
Holanda. 
 

Dentro de cinco a sete anos, a evolução da tecnologia associada à construção de 
aerogeradores com altura superior a 100 metros podem tornar diferentes estados 

brasileiros igualmente competitivos na geração eólica. “Num cenário privilegiado como 
o do Brasil, é só questão de tempo para isso acontecer”, conclui Odilon Camargo, CEO 

da Camargo Schubert. 
 

Governo desiste oficialmente da CPMF, pelo menos neste ano 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
O relatório bimestral de receitas e despesas de 2016 divulgado nesta sexta-feira (22) 

pelo Ministério do Planejamento traz uma frustração de R$ 8,968 bilhões nas receitas 
administradas pela Receita Federal estimadas para este ano, em relação ao documento 
de maio. 

 
Essas receitas não incluem a arrecadação previdenciária nem recursos de concessões. 

Além de mostrar forte recuo em relação às previsões para o desempenho dos principais 
tributos cobrados no país, o documento abandona de vez a expectativa de arrecadação 
com a CPMF neste ano. 

 
Com a contínua retração da economia, o governo espera recolher R$ 2,996 bilhões a 

menos com o Imposto de Importação, cuja estimativa caiu de R$ 33,502 bilhões para 
R$ 30,506 bilhões. A arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
também deve ser R$ 2,505 bilhões inferior ao previsto anteriormente, passando de R$ 

45,874 bilhões para R$ 43,369 bilhões. 
 

No Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a frustração é de R$ 1,787 bilhão, 
com a estimativa caindo de R$ 36,675 bilhões para R$ 34,888 bilhões. O governo 
também excluiu de vez a previsão de arrecadação com a volta da CMPF este ano, de 

R$ 1,8 bilhão do relatório anterior para zero agora. Na rubrica “outras receitas 
administradas” a queda foi de R$ 3,816 bilhões, de R$ 20,686 bilhões para R$ 16,870 

bilhões. 
 

Apesar da forte queda nessas receitas, o relatório traz estimativas melhores - mas em 
menor proporção - para outros tributos e contribuições. No caso da Cide-Combustíveis, 
a projeção de arrecadação aumentou em R$ 287,4 milhões, de R$ 5,699 bilhões para 

R$ 5,987 bilhões. O aumento da alíquota do imposto regulatório sobre os combustíveis 
tem sido discutido pela equipe econômica. 

 
As receitas esperadas com as contribuições PIS e Cofins subiram R$ 621 milhões e R$ 
1,564 bilhão, respectivamente. Já a previsão de arrecadação com a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL) subiu R$ 460 milhões. 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-desiste-oficialmente-da-cpmf-pelo-menos-neste-ano-6wf0of1jjqemakxcx508rb255


Confiança vira fiadora da dupla Temer-Meirelles 

25/07/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Passados dois meses de governo interino, a melhora na confiança da economia começa 
a mostrar seus primeiros efeitos. Um deles chama muito a atenção: a reação aos 

números.  
 

Há um ano, o anúncio de um orçamento com déficit de R$ 30 bilhões causou um 
alvoroço que desembocou na renúncia de Joaquim Levy, então ministro da Fazenda. 
O pacote de déficit consecutivo de R$ 170 bilhões neste ano e de R$ 139 bilhões no 

ano que vem não fez nenhum estrago na imagem da equipe econômica atual. 
 

A escolha de Henrique Meirelles foi apostar que a melhora de percepção sobre o futuro 
da economia traria crédito suficiente para o governo acomodar o desarranjo das contas 
públicas sem se elevarem impostos imediatamente e sem um corte adicional nos 

gastos.  
 

Foi apresentada uma ideia de se impor um limite para o crescimento da despesa, que 
teria efeito de médio prazo. Outras reformas, diz-se, serão apresentadas aos poucos, 
após a confirmação do impeachment de Dilma Rousseff. 

 
O gradualismo de Meirelles tem muito a ver com o estilo do presidente interino Michel 

Temer, que não suportaria a impopularidade da alta de impostos. Ele também não 
quer noticiar mais cortes de gastos. E assim a equipe econômica fica na torcida para 
que medidas incertas, como a repatriação de divisas e a venda da dívida ativa da 

União, façam algum caixa. 
 

Em alta 
Bovespa 
O ânimo com a economia brasileira fez a Bovespa acumular uma série incomum de 

altas e encerrar a última semana no nível mais alto em mais de um ano. 
 

Em baixa 
Yoki 
A multinacional General Mills decidiu fechar duas fábricas no país que fabricavam 

produtos Yoki. A companhia é conhecida por marcas como Häagen-Dazs e Nature 
Valley. 

 
O grande teste dessa dobradinha (a confiança depositada na equipe econômica e o 
gradualismo político de Temer) deve chegar depois das eleições municipais. Até ali 

saberemos se a economia realmente caminha para a normalização, se o governo tem 
de fato reformas para apresentar e se as contas públicas estarão no rumo para sair da 

UTI. 
 

O maior risco é o governo ter de encarar novamente o dilema entre elevar impostos 
ou o déficit público. Isso ocorreria mais ou menos na mesma época em que o Banco 
Central avaliará a possibilidade de reduzir os juros. As duas saídas trariam seus danos. 

 
Ao mesmo tempo, é possível que se chegue em outubro com os gastos dentro do 

déficit já previsto, concessões prontas para serem lançadas, um plano de privatizações 
melhor estruturado e projetos de reformas que darão segurança no longo prazo.  
 

Será o sinal para o mercado de que a hora dos juros caírem chegou e, com isso, de a 
economia sair da recessão. 

 
 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/boletim/confianca-vira-fiadora-da-dupla-temer-meirelles-dfcp8xrftxa6gfmoql6or8ryx


Gráfico da semana 
O Brasil finalmente deixou de puxar para baixo o crescimento global, nas projeções do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). A entidade melhorou a perspectiva para o país, 

ao mesmo tempo em que continua reduzindo a projeção de expansão do PIB global. 
 

 
Fonte: FMI. Infografia: Gazeta do Povo.  

 

Em crise, Brasil quer atrair mais capital chinês 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Uma forte onda de investimentos de companhias chinesas no Brasil é esperada para 

os próximos meses, sobretudo em infraestrutura e commodities. Para o leilão de 
transmissão de energia, previsto para setembro, grupos chineses e outras 

multinacionais - que já atuam aqui e novas - foram convidados para participar, 
segundo fontes ouvidas pelo jornal O Estado de S. Paulo. 
 

O desmonte de ativos da Eletrobras, como as subsidiárias Eletrosul e Celg, é 
considerado atraente. Os ativos estão sendo oferecidos a diversos investidores, 

chineses ou não. Também estão à venda importantes negócios do setor, como a 
Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, que tem entre os sócios o grupo 
Odebrecht, a participação da Light na Renova, ativos da Abengoa e Duke Energy, 

dizem fontes. As empresas não comentam. 
 

A State Grid e sua conterrânea China Three Gorges (CTG), ambas estatais, são 
apontadas como compradoras de vários ativos no Brasil. A CTG foi a última a aportar 
por aqui. Chegou em 2013 e comprou participação em várias hidrelétricas e, nos 

últimos meses, arrematou as Usinas Jupiá e Ilha Solteira, da Cesp. 
 

Nas últimas semanas, representantes da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China 
fizeram um "road show" em território chinês para atrair investidores. "Há grupos que 
ainda não têm investimentos no Brasil e que estão sendo apresentadas aos diversos 

negócios à venda (de infraestrutura ao agronegócio)", disse Charles Tang, presidente 
da entidade, que está na China nessa comissão e deve voltar no início de agosto. 

 
Entre 2010 e 2015, investidores chineses colocaram entre US$ 30 bilhões e US$ 35 
bilhões no País, segundo Roberto Dumas Damas, professor de economia chinesa do 

Insper. "Estão nessa conta investimentos diretos e em empresas", diz. "Os chineses 
buscam negócios, principalmente, em recursos naturais e commodities." 

 
Segundo ele, o total de aporte poderá aumentar, considerando a recessão econômica 
e investigações em curso da Operação Lava Jato, que apura corrupção em contratos 

da Petrobras. "Tem vários ativos da Lava Jato à venda e o Brasil está barato. É uma 
combinação perfeita." 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969242/?noticia=EM+CRISE+BRASIL+QUER+ATRAIR+MAIS+CAPITAL+CHINES


Tang estima que os potenciais aportes de chinesas no País podem chegar a US$ 70 
bilhões - considerando os já feitos desde 2010. 
 

Longo prazo 
Para Rodrigo Zeidan, da Fundação Dom Cabral, os investidores chineses olham o Brasil 

no longo prazo. "Eles consideram o Brasil como um importante player para fazer frente 
à dominação dos EUA." 

 
Após a crise financeira global de 2008, países asiáticos que apostavam nos EUA e na 
Europa começaram a buscar oportunidades em países emergentes. No Brasil, os 

chineses têm mirado especialmente o setor de infraestrutura.  
 

Além da aquisição de empresas de energia, já demonstraram interesses em projetos 
de ferrovias, a exemplo da Bioceânica - uma estrada de ferro que ligaria os litorais do 
Peru e do Brasil a um custo de R$ 40 bilhões. Para os chineses, seria um 

empreendimento que facilitaria o transporte de grãos do Centro-Oeste para a China. 
 

"Eles estão comprando tudo", afirma Luiz Fernando Loene Vianna, presidente da Copel 
- sócia da State Grid em três linhas de transmissão, num total de 2. 
 

Empresas começam a sinalizar otimismo e voltam a considerar mercado de 

IPOs 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
Companhias estatais e do setor privado com planos para abertura de capital 

engavetados há meses, diante da 'paradeira' da economia brasileira, estão começando 
a se movimentar para uma eventual janela que possa se abrir ainda neste ano.  

 
O otimismo, ainda muito moderado, tende a ganhar força após os ajustes fiscais serem 
endereçados pelo governo de Michel Temer e se for confirmado o impeachment da 

presidente afastada Dilma Roussef, o que pode ocorrer no próximo mês.  
 

Com isso, a volta das férias de verão do Hemisfério Norte vem sendo aguardada com 
ansiedade, uma vez que a percepção é de que está em curso uma inversão do fluxo 
de capital, desta vez de volta ao País. 

 
As primeiras a estrear no mercado, após um período de mais de um ano de seca na 

Bolsa brasileira, devem ser as empresas com participação do governo, com maiores 
chances para o IRB Brasil Re.  
 

Isso pode acontecer já em outubro, uma vez que a empresa já está preparada desde 
o ano passado para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Até lá, são 

esperadas ainda ofertas subsequentes (follow-ons), como a da Energisa, que já está 
na rua. 

 
Com sinalizações de que o fluxo de capital estrangeiro deve retomar a rota ao Brasil, 
a fila de companhias estatais que podem abrir capital no curto e médio prazos tende 

a crescer, visto que a indicação do governo é de que haverá privatizações, ainda mais 
em um cenário em que é necessário amenizar o bilionário déficit fiscal previsto.  

 
Além do IRB, a Caixa Seguridade está em compasso de espera, mas não está 
descartado que ela venha a mercado em dezembro ou início do ano que vem, com os 

dados do terceiro trimestre deste ano. Isso depende, no entanto, de serem vencidas 
as negociações que vêm desde o ano passado com sua sócia, a francesa CNP 

Assurance, conforme fontes. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969190/?noticia=EMPRESAS+COMECAM+A+SINALIZAR+OTIMISMO+E+VOLTAM+A+CONSIDERAR+MERCADO+DE+IPOS
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969190/?noticia=EMPRESAS+COMECAM+A+SINALIZAR+OTIMISMO+E+VOLTAM+A+CONSIDERAR+MERCADO+DE+IPOS


Um advogado que estrutura IPOs afirma que a movimentação por parte das 
companhias já começou e que a surpresa vem sendo as empresas privadas, que estão 
reavaliando planos para irem captar no mercado, após meses sem que essa alternativa 

fosse considerada. No entanto, segundo ele, ainda não há confiança suficiente para 
garantir que essas ofertas poderão ocorrer ainda neste ano, dado o cenário de 

incerteza. 
 

A elevada demanda pela oferta da Energisa, segundo fontes, contribui para as 
expectativas positivas em relação a uma abertura de janela em outubro. No caso da 
empresa de energia, o follow-on é, na prática, classificado como um re-IPO, visto que 

a empresa tem baixíssima liquidez no mercado atualmente.  
 

Mas especialistas apontam que esse movimento precisa ser analisado com cautela, já 
que o setor energético na Bolsa brasileira vem se diferenciando nas últimas semanas, 
com as empresas apresentando forte valorização e com as expectativas em alta em 

relação ao setor.  
 

Outras companhias que mostraram resiliência também poderão ter espaço para uma 
emissão de ações, segundo o advogado sócio do escritório Mattos Filho da área de 
Mercado de Capitais, Jean Marcel Arakawa. "Não só aquelas com resiliência, mas 

algumas com perspectiva de crescimento, diante do reaquecimento da economia", 
afirma. 

 
Condicionantes 
Apesar desses primeiros sinais em vista, Arakawa afirma que além da confirmação do 

impeachment da presidente afastada Dilma Roussef, uma janela também depende do 
início da aprovação e implementação das medidas de ajuste nas contas públicas, 

procedimento que vem sendo aguardado com ansiedade pelo mercado desde o início 
do governo interino. "Para esse mercado efetivamente andar, precisamos de um 
cenário mais claro", diz o advogado. 

 
Apesar de ainda haver incerteza no radar, uma fonte de um banco de investimento 

disse que de três meses para cá o investidor estrangeiro voltou a querer saber sobre 
as oportunidades de investimento no Brasil e que a indicação é de que o fluxo de 
entrada fique mais intenso nos próximos meses, ainda mais com o cenário externo de 

pano de fundo, com países com juro negativo e ainda com as incertezas geradas com 
o Brexit - saída do Reino Unido da União Europeia. Historicamente, as ofertas de ações 

no Brasil são sustentadas pelo apetite do investidor estrangeiro, que acaba ficando 
com uma fatia de cerca de 70% do total. 
 

À princípio, além das companhias estatais, que têm pressa para ir a mercado dada a 
necessidade da União levantar capital para ajudar a minimizar o rombo das contas 

públicas, empresas que em algum momento ingressaram com pedido de registro de 
oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - o que abriria o leque para dezenas 

de companhias - são candidatas a tentar uma oferta mais uma vez. 
 
Ressaca 

A despeito da enorme lista de empresas que chegaram a pedir o registro de companhia 
aberta à CVM ou que até arquivaram o pedido de oferta, algumas delas buscaram uma 

alternativa ao IPO, como a venda de uma fatia do negócio para um fundo de private 
equity, por exemplo. Já outras que ainda precisam de capitalização estão vivendo a 
ressaca da longa crise econômica no Brasil que ainda não chegou ao fim, o que vem 

se refletindo na plena deterioração dos números dos demonstrativos financeiros, 
tornando mais difícil a venda da empresa em uma eventual abertura de capital. 

 
Uma fonte de mercado disse que as empresas que não tiveram um desempenho muito 
bom no primeiro semestre do ano tendem a esperar os dados do ano fechado para 

tentarem uma oferta, que ficaria, dessa forma, para o ano que vem. 



Oferta 
Marcos Ribeiro, da área de M&A do escritório Stocche Forbes, lembra que a valorização 
do Ibovespa vem abrindo mais espaço para que alguma emissão de ações aconteça, 

visto que esse movimento diminui a concorrência de uma nova emissão com uma ação 
com múltiplo atrativo. "Há na geladeira algumas operações e as empresas começaram 

a se movimentar", afirma Ribeiro. 
 

Há mais de um ano a Bolsa brasileira não é palco de nenhum IPO, sendo o último em 
junho de 2015, da Par Corretora. Em 2014, apenas um IPO também movimentou o 
mercado, a da empresa do setor veterinário Ourofino. 

 

Confiança do consumidor sobe 5,4 pontos em julho ante junho, aponta FGV 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 
A confiança do consumidor subiu 5,4 pontos em julho ante junho, na série com ajuste 

sazonal, informou nesta segunda-feira, 25, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o 
resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 76,7 pontos, após 

registrar o terceiro avanço consecutivo. 
 
"A alta da confiança do consumidor nestes três últimos meses foi quase que 

inteiramente determinada pela melhora das expectativas, um descolamento 
aparentemente iniciado durante o desfecho da primeira fase do processo de 

impeachment. A rápida melhora das expectativas após a entrada do governo interino, 
no entanto, parece superar a velocidade de recuperação cíclica da economia no curto 
prazo, ainda mais considerando-se os riscos ainda existentes no ambiente político, 

como a segunda fase do impeachment, as eleições e a votação das medidas de ajuste 
fiscal", avaliou Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem do Consumidor, 

em nota oficial. 
 
O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 1,0 ponto em julho, para 65,7 pontos. Já o 

Índice de Expectativas (IE) saltou 8,2 pontos, para 85,3 pontos, o maior nível desde 
dezembro de 2014, quando estava em 87,2 pontos. Apenas nos últimos três meses, o 

IE cresceu 19,5 pontos.  
 
O levantamento de julho coletou informações de 1.943 domicílios, entre os dias 1 e 

20 de julho. 
 

Liquidez global e reversão na política econômica geram onda de otimismo 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

Quem olhasse para o Brasil há pouco mais de dois meses certamente teria muitas 
dificuldades em achar motivos para perspectivas positivas. No início de maio, quando 

Dilma Rousseff ainda estava na presidência, a Focus mostrava queda de 3,89% no PIB 
este ano, o dólar rodava R$ 3,50 e o CDS de cinco anos estava perto de 340 pontos-

base. Hoje, porém, a expectativa de ampliação da liquidez global e uma reversão na 
política econômica doméstica geram uma onda de otimismo com Brasil entre os 
gestores de recursos. 

 
O economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, explica que o relatório 

sobre o mercado de trabalho (payroll) nos EUA em maio - que mostrou a criação de 
apenas 38 mil vagas, quando a projeção era de 158 mil - alterou significativamente 
as projeções de normalização da política monetária por lá este ano.  

 
Na sequência, o Brexit, no fim de junho, levou o Banco da Inglaterra a reverter o 

curso. No restante da Europa e no Japão, a falta de resposta da economia também 
gera expectativas de mais estímulos. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969256/?noticia=CONFIANCA+DO+CONSUMIDOR+SOBE+54+PONTOS+EM+JULHO+ANTE+JUNHO+APONTA+FGV
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969135/?noticia=LIQUIDEZ+GLOBAL+E+REVERSAO+NA+POLITICA+ECONOMICA+GERAM+ONDA+DE+OTIMISMO


"A ampla liquidez global empurra os investidores para ativos de risco, e os mais 
conhecidos são bolsa e mercados emergentes", afirma Padovani. Segundo ele, esse é 
um movimento global, ou seja, a melhora nos ativos não é exclusividade do Brasil. Ao 

longo dos últimos 30 dias, o real se valorizou 6,1% em relação ao dólar, e hoje oscila 
na faixa de R$ 3,25.  

 
Outras moedas emergentes e de países exportadores de commodities, no entanto, 

também avançaram. É o caso do rand sul-africano (+5,9%), o rublo russo (+3,6%) e 
o dólar australiano (3,3%). No caso brasileiro, o CDS já caiu para a casa de 286 
pontos-base, enquanto as projeções para o PIB deste ano na Focus estão em -3,30%.  

 
A visão de Padovani é compartilhada pelo sócio-fundador da Opportunity Asset 

Management Dório Ferman. "Por ora predomina a ideia de que, diante, de eventos 
negativos para o crescimento mundial, os bancos centrais no mundo desenvolvido 
tendem a manter condições monetárias ainda mais acomodatícias e por mais tempo. 

Esse movimento produz efeitos fortes sobre os preços dos ativos de risco ao redor do 
mundo, e certamente teve efeito importante também sobre o Brasil", afirma.  

 
Os economistas e investidores concordam ainda que houve mudanças importantes na 
gestão da política econômica doméstica, com o afastamento de Dilma e a entrada de 

Michel Temer, que colocou Henrique Meirelles na Fazenda e Ilan Goldfajn no Banco 
Central.  

 
Ferman aponta que agora há um reconhecimento dos desequilíbrios macroeconômicos 
e o governo tem acenado com um conjunto de esforços para combatê-los. "O Brasil 

tinha chances reais de virar uma Venezuela. Agora, pode voltar a ser o Brasil do fim 
do governo FHC e início do governo Lula", diz o diretor de renda variável da Franklin 

Templeton Investimentos Brasil, Frederico Sampaio. 
 
"O Brasil claramente está abandonando o populismo dos últimos anos e adotando 

políticas responsáveis. Além disso, a atividade econômica está começando a 
melhorar", reforça Padovani.  

 
Ele chama atenção ainda para o fato de que vários países emergentes, em especial na 
América do Sul, estão vivenciando uma guinada em direção a políticas mais 

responsáveis, enquanto em algumas economias desenvolvidas existe o risco de 
políticas populista. É o caso da retórica que levou ao Brexit e do discurso encampado 

pelo pré-candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump. "Os emergentes 
de um modo geral estão sendo vistos quase como portos seguros", aponta. 
 

O Brasil, por conta do tamanho dos mercados financeiros e também de sua economia, 
acaba se beneficiando mais do que outros emergentes do contexto global, já que gera 

maiores oportunidades de investimento.  
 

Fermam lembra que, com grande parte do estoque de dívida soberana no mundo hoje 
oferecendo retornos nominais negativos, isso gera uma situação em que mesmo a 
preservação de capital a longo prazo torna-se um grande desafio. "Nesse contexto, o 

Brasil, mesmo ainda tendo desequilíbrios macroeconômicos importantes, é percebido 
como uma oportunidade, principalmente diante de uma agenda construtiva de 

reformas". 
 
Em meio a esse cenário promissor, alguns analistas já chegam a falar em "tempestade 

perfeita ao contrário", porém outros mais céticos alertam para a necessidade de evitar 
a euforia. "É um encontro feliz de movimentos. Nós vamos passar por um período de 

curto prazo muito favorável, mas é preciso cautela. Os mercados geralmente são 
levados à euforia e acabam minimizando certos riscos", indica Padovani. 
 



O otimismo com o Brasil é tanto que vários gestores estão ampliando suas 
recomendações de compra nos últimos dias, mesmo com um avanço já significativo 
dos ativos domésticos nas últimas semanas. A Bovespa, por exemplo, acumula alta de 

13,4% nos últimos 30 dias. Para Padovani, ainda há espaço para subir no curto prazo, 
porque estamos vendo uma mudança de patamar nos preços dos ativos. "Estamos 

deixando para trás um momento de instabilidade política e econômica muito agudo e 
é natural que mudem esses patamares", explica. 

 
O representante da Franklin Templeton também acredita que a Bovespa ainda tem 
muito espaço para subir. Segundo ele, o ganho de 28% do índice no acumulado de 

2016 "não é nada" comparado com a destruição que houve nos últimos anos. Ele 
aponta que o múltiplo preço/lucro está em cerca de 11 vezes, mas se o governo 

perseverar nas reformas e as perspectivas de crescimento melhorarem, isso poderia 
subir para até 15, 16 vezes, a exemplo do que aconteceu com o México após a eleição 
de Peña Nieto.  

 
Segundo Sampaio, os fundos de ações representam atualmente 4,7% do total da 

indústria de fundos no Brasil, de R$ 3 trilhões. Em meados dos anos 2000, na época 
do boom das commodities, isso chegou a 15%. "Hoje o porcentual de Brasil nas 
carteiras ações de estrangeiros é mínimo e pode voltar a subir. Tem um caminhão de 

recursos disponível para Brasil só esperando", afirma.  
 

Economia real 
Para o sócio da GO Associados, Gesner Oliveira, diferentemente do que ocorreu após 
a crise de 2008, a recuperação desta vez será mais lenta, porém mais consistente. Ele 

aponta que já há sinais claros de recuperação da confiança entre empresários e que a 
produção de bens de capital sobe 9% no acumulado dos cinco primeiros meses deste 

ano.  
 
"Confiança e produção de bens de capital em alta indicam retomada do investimento, 

que é justamente a nossa tese. A recuperação desta vez não virá pelo consumo, mas 
pelo investimento e as exportações", afirma.  

 
Nesse sentido, ele acredita que o patamar ideal do dólar seria entre R$ 3,50 e R$ 4,00 
e diz que as autoridades não podem ceder à tentação de utilizar o câmbio para 

controlar a inflação. "Paralelamente à maior entrada de capital, é importante que se 
consiga combater a inflação com a credibilidade do BC, e assim se poderá reduzir os 

juros, estimulando investimentos". 
 

É consenso que crescimento passa pela tríade monetária,fiscal e reformas,diz 
Ilan 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Chengdu, 24/07/2016 - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou neste 

domingo que há consenso no grupo das 20 maiores economias do mundo, o G-20, de 
que as políticas para o crescimento devem ser compostas por uma "tríade formada 
por política monetária, política fiscal e reformas estruturais". Usando discurso parecido 

com o feito pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, Ilan 
Goldfajn notou que a política monetária "não pode fazer todo o trabalho". 

 
"É consenso que o esforço para a recuperação do crescimento passa pela tríade 
necessariamente formada pela política monetária, política fiscal e reformas 

estruturais", disse em entrevista no fim do encontro financeiro de dois dias na China. 
 

 Após forte ação das políticas monetárias em vários países do mundo e sem espaço 
para política fiscal na maioria das economias, o G-20 defende fortemente que nações 
devem adotar reformas estruturais para terem crescimento sustentável. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/969121/?noticia=E+CONSENSO+QUE+CRESCIMENTO+PASSA+PELA+TRIADE+MONETARIAFISCAL+E+REFORMASDIZ+ILAN
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Ao ser questionado sobre as afirmações do ministro chinês de Finanças, Lou Jiwei, de 
que diminuiu a eficácia dos remédios tradicionais usados contra a crise como corte de 
juro, Ilan Goldfajn explicou que há receio sobre a potência da política monetária 

porque muitos países desenvolvidos têm juros em um piso histórico, muito perto de 
zero ou até negativo. "Mas o Brexit mostrou que ainda há espaço porque os bancos 

centrais atuaram e houve efeito", disse. 
 

Mesmo com esse espaço observado pós-Brexit, Goldfajn defende a tríade monetária, 
fiscal e de reformas. "A política monetária não pode fazer todo o trabalho. Por isso, o 
esforço coordenado de política monetária, fiscal e reformas estruturais para alavancar 

o crescimento", disse.  
 

Ao ser questionado se a tríade também se aplicava ao Brasil, o presidente do BC disse 
que não poderia falar por estar em período de silêncio gerado pela divulgação da ata 
do Comitê de Política Monetária (Copom). 

 

Há percepção de que o Brasil está na direção certa, diz Ilan Goldfajn, no G-
20 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

Após dois dias de debate sobre os grandes temas econômicos com as 20 maiores 
potências do mundo, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, deixa sua primeira 

reunião do G-20 com um discurso otimista.  
 
O novo titular do BC reconhece que os problemas domésticos pesam mais que 

questões externas para a economia brasileira, mas ressalta que o ajuste começou a 
ser feito e isso foi bem recebido na China. Sobre o quadro internacional, Goldfajn diz 

que houve piora após o Brexit, mas avalia que o quadro não parece "totalmente ruim" 
para os emergentes. 
 

"Eu diria que há uma percepção de que o Brasil está na direção certa e o clima está 
começando a mudar. Quando nós apresentamos indicadores, a reação que a gente 

obtém é positiva", disse Goldfajn após o último dia do encontro no interior da China. 
"O Brasil apresentou as iniciativas em curso para ajustar a economia e ressaltou os 
sinais positivos tantos dos indicadores econômicos, quanto da percepção de melhora 

à frente. A apresentação foi bem recebida". 
 

Apesar de o ajuste ter começado, Goldfajn reconhece que, para a economia brasileira, 
as questões internas ainda se sobrepõem às dificuldades globais. 
 

Além de voltar para Brasília com a boa recepção às iniciativas do governo, Ilan também 
avalia de forma relativamente positiva o quadro externo. O presidente do BC 

reconhece que o cenário piorou após o plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido 
da União Europeia.  

 
"A percepção é que o crescimento no mundo poderia estar se revigorando, mas a 
decisão do Brexit trouxe novas incertezas", disse. Apesar disso, Goldfajn diz que "o 

cenário global no curto prazo para os emergentes não é totalmente ruim".  
 

O argumento é que a desaceleração gerada pelo Brexit "não será muito forte, talvez 
apenas marginal". Além disso, várias autoridades monetárias já sinalizaram que 
podem tomar novas medidas para apoiar a economia, o que deve aumentar a oferta 

de dinheiro barato. 
 

 "Esse é um cenário que torna a liquidez maior no mundo", resumiu o presidente do 
BC. "Isso já tem acontecido, mas não necessariamente vai se perpetuar. Se a 
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economia global estiver crescendo forte, eventualmente esse período de liquidez 
excessiva termina". 
 

Desemprego e endividamento devem impedir aceleração da inflação 

25/07/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
O aumento do consumo no Brasil, que deverá vir quando a economia apresentar seus 

primeiros sinais de melhora, será insuficiente para interromper a trajetória de 
desaceleração da inflação.  
 

Segundo especialistas ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, fatores que ainda comprometem a renda do brasileiro, como o 

desemprego e o endividamento devem retardar o avanço da demanda, impedindo os 
empresários de elevar os preços para recuperar prejuízos registrados durante a crise. 
 

Desde que o dólar começou a se valorizar e a tarifa de energia elétrica ficou mais cara, 
em 2015, a indústria tem sofrido com o aumento dos custos de produção. O repasse 

ao preço, no entanto, esbarrou na queda da demanda dos consumidores.  
 
As empresas, como resultado, tiveram de reduzir seus lucros. Outras, em situação 

mais delicada, fecharam as portas ou fizeram pedidos de recuperação judicial. As que 
sobreviveram, agora, estão na expectativa de que a economia se recupere, para que 

possam correr atrás do tempo perdido e voltar a ter lucros mais confortáveis. 
 
Se a recuperação se confirmar, as empresas poderão ficar tentadas a subir o preço ao 

primeiro sinal de melhora da demanda, mas, segundo economistas, enquanto a taxa 
de desemprego estiver alta, a demanda seguirá baixa.  

 
"Embora haja sinais de início de recuperação da economia, ela será muito tímida e não 
conseguirá reduzir o desemprego no curto prazo", afirma Thiago Curado, da 4E 

Consultoria. Na sua avaliação, a taxa de desocupação deve terminar 2016 com uma 
média de 12,1%, subindo para 13,6% no ano que vem. "Então, até 2018, será limitada 

a capacidade das empresas de repassarem maiores aumentos de preços", disse. 
 
O economista André Braz, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), chama a atenção também para o baixo nível de 
poupança dos brasileiros, que ficou ainda menor após a crise econômica.  

 
"Estamos vivendo um período de 'despoupança' enorme", observou Braz. "As reservas 
que foram construídas estão sendo retiradas pelas pessoas que estão passando por 

esse período de turbulência, principalmente aqueles que perderam o emprego", 
afirmou o pesquisador do Ibre. Com a poupança comprometida, os brasileiros não 

teriam folga para voltar a consumir como antes. 
 

Satisfação do Consumidor com situação financeira familiar sobe 1,8 ponto em 
julho 

25/07/2016 – Fonte: EM.com 

 
O nível de satisfação dos consumidores com a situação financeira familiar atual subiu 

1,8 ponto em julho ante junho, atingindo 59,0 pontos, segundo os resultados do Índice 
de Confiança do Consumidor (ICC), divulgado nesta segunda-feira, 25, pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

 
Apesar da alta, o indicador manteve-se em patamar muito próximo à mínima histórica, 

registrada em abril de 2016, quando alcançou 56,9 pontos, observou a FGV. 
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Entre os quesitos que integram o ICC, o indicador que mede o grau de otimismo dos 
consumidores em relação à Situação Econômica Local Futura foi o que mais influenciou 
positivamente o resultado do mês de julho: subiu 6,8 pontos, ao passar de 103,1 em 

junho para 109,9 pontos em julho, no quarto mês de avanços consecutivos. 
 

O ICC, que aumentou para 76,7 pontos em julho, avançou em todas as quatro faixas 
de renda pesquisadas. A melhora mais expressiva ocorreu entre os consumidores com 

renda familiar entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00: o ICC aumentou 7,1 pontos, ao passar 
de 64,9 para 72,0 pontos.  
 

Brasileiro teme IPCA de 10% 

25/07/2016 – Fonte: EM.com 

 
A mediana da inflação esperada pelos consumidores nos próximos 12 meses ficou em 
10% em julho, segundo o Indicador de Expectativas Inflacionárias dos Consumidores, 

divulgado ontem pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado é inferior ao dado 
de junho, que foi de 10,5%.  

 
“A queda de 0,5 ponto percentual em julho mostra que a alta de 0,2 ponto porcentual 
no mês anterior (na passagem de maio para junho) foi apenas um soluço e que a 

tendência é realmente de queda do indicador”, afirma o economista Pedro Costa 
Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, em nota oficial. 

 
A percepção de alívio na inflação pelos consumidores, ainda de acordo com a pesquisa, 
reflete a já observada queda da inflação acumulada em 12 meses (8,8% em junho), 

a repercussão na mídia das estimativas de que a inflação será menor no futuro e o 
recuo contínuo da inflação de preços administrados, aqueles dos serviços públicos, que 

somente neste ano já cedeu 8,1 pontos percentuais.  
 
Em julho, a maior queda no indicador ocorreu entre os consumidores com renda entre 

R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00, que esperam inflação de 9,9%, depois de um recuo de 
0,9 ponto porcentual no último mês. 

 
A pesquisa da FGV mostra, ainda, que 36,2% dos consumidores esperam inflação 
superior a 10% nos próximos 12 meses, o menor montante desde setembro de 2015.  

 
O intervalo de inflação entre 9% e 10% passou a ser o mais citado pelos entrevistados, 

o que não ocorria desde novembro de 2015. O Indicador de Expectativas Inflacionárias 
dos Consumidores é obtido com base em informações coletadas no âmbito da 
Sondagem do Consumidor. 

 
Produzidos desde setembro de 2005, os dados vinham sendo divulgados de forma 

acessória às análises sobre a evolução da confiança do consumidor. Desde maio de 
2014, as informações passaram a ser anunciadas separadamente.  

 
A Sondagem do Consumidor da FGV coleta mensalmente informações de mais de 2,1 
mil brasileiros em sete das principais capitais do país. Cerca de 75% desses 

entrevistados respondem aos quesitos relacionados às expectativas de inflação. 
 

Conta de luz embute pagamento de irregularidades da Lava-Jato 

25/07/2016 – Fonte: Correio Braziliense 
 

O mercado de energia do Brasil nunca mais foi o mesmo depois do que ficou conhecido 
como o 11 de Setembro do setor elétrico: a publicação da Medida Provisória 579, 

editada naquele mês de 2012. Desde então, quase 300 liminares judiciais travam as 
negociações, com impacto direto nas operações das empresas, e provocam uma 
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inadimplência da ordem de R$ 1 bilhão na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE). 
 

Mais do que questionamentos jurídicos, a judicialização do setor revelou cobranças 
absurdas, embutidas na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e rateadas entre 

todos os consumidores, os chamados “jabutis elétricos”. 
 

 A coordenadora de Energia da Associação Brasileira de Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e Consumidores Livres (Abrace), Camila Schoti, explica que, ao 
anunciar o fim dos encargos na conta de energia para reduzir as faturas em 20%, 

numa medida considerada eleitoreira, a presidente Dilma Rousseff, hoje afastada, 
nada mais fez do que jogar todos eles dentro da CDE. 

 
“Até hoje temos efeitos colaterais da MP 579. Isso porque a medida transformou a 
CDE num grande fundo setorial, agregando todas as despesas. A questão é que a CDE 

é rateada entre todos os consumidores, que acabaram bancando todos os encargos”, 
diz Camila.  

 
Nela, foram colocadas duas contas bastante significativas: a Conta de Consumo de 
Combustíveis (CCC), um fundo usado para abastecer os sistemas isolados do Norte do 

país, que não estão conectados no Sistema Interligado Nacional (SIN); e subsídios que 
eram dados na tarifa de energia de diversos segmentos de consumo (irrigação, baixa 

renda, energia incentivada). “A CDE foi usada para bancar políticas públicas”, diz 
Camila. 
 

No início, o Tesouro Nacional se comprometeu a injetar recursos na CDE, mas, diante 
do rombo fiscal, abandonou o barco e os custos passaram a ser rateados entre todos 

os consumidores. Não à toa, de uma média de R$ 1 bilhão por ano, a CDE passou para 
R$ 23 bilhões em 2015 e foi a principal responsável pela disparada nas tarifas no ano 
passado, alerta o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Julião 

Coelho, especialista em direito de energia. 
 

Como a Abrace tem entre seus associados grandes consumidores de energia, para os 
quais o insumo representa entre 60% a 70% dos custos, a associação entrou com uma 
liminar contra a cobrança e seus sócios foram isentados de pagar o rateio da CDE. 

Outros consumidores seguiram o exemplo da Abrace, cuja argumentação jurídica 
descortinou os “jabutis elétricos” (veja quadro ao lado). 

 
Anomalias 
 

Várias irregularidades foram constatadas, como o pagamento de R$ 210 milhões, em 
2015, de carvão combustível para uma termelétrica que estava desativada desde 

2013. A CDE também bancou R$ 2,3 bilhões da conta de combustível para Manaus e 
Macapá, sendo que o fundo é específico para os sistemas isolados do Norte do país. 

Tanto Manaus quanto Macapá já estão interligados ao SIN desde 2013 e 2014, 
respectivamente; portanto, deixaram de ser isolados. 
 

Governo queima reserva fiscal de R$ 16,5 bi para cumprir meta 

25/07/2016 – Fonte: Correio Braziliense 

 
A equipe econômica do presidente interino, Michel Temer, está com dificuldade para 
fechar as contas, em razão do o estrago que a recessão vem fazendo. A arrecadação 

não para de encolher, e o crescimento dos gastos continua a todo vapor. Para manter 
o deficit primário nos R$ 170,5 bilhões autorizados pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2016, o governo terá que lançar mão de R$ 16,5 bilhões de 
uma reserva para cobrir riscos fiscais.  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/07/23/internas_economia,541340/governo-queima-reserva-fiscal-de-r-16-5-bi-para-cumprir-meta.shtml


Sem isso, o rombo irá para R$ 187 bilhões, o equivalente a 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB), conforme ficou claro com a divulgação, ontem, do Relatório de Avaliação 
de Receitas e Despesas do terceiro bimestre. 

 
Em entrevista ao Blog do Vicente, o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, 

garantiu que a meta de R$ 170,5 bilhões será cumprida. Ele afirmou que isso ficará 
claro quando o Executivo divulgar, até o fim deste mês, o novo decreto de 

programação orçamentária. Segundo o ministro, a reserva fiscal, que soma R$ 18,1 
bilhões no total, será usada para manter o rombo dentro do previsto. No entanto, o 
governo praticamente esgotará a margem de manobra de que ainda dispõe para 

manter as contas dentro dos limites previstos.  
 

“Acabará a folga no Orçamento”, avisou Oliveira, acrescentando que está “trabalhando 
com os números mais realistas possíveis”. O ministro reconheceu que a perda de 
arrecadação dificulta o ajuste fiscal e destacou que, como havia essa reserva, o 

presidente Michel Temer optou por não fazer o contingenciamento de gastos de R$ 20 
bilhões que vinha sendo recomendado pela equipe econômica, mas era combatido pela 

área política do governo. 
 
Especialistas veem os números com preocupação. “Parece que a reserva a que o 

ministro está se referindo é resultado de uma despesa acima da que deveria ocorrer, 
mas isso não está claro no relatório”, criticou o economista Bruno Lavieri, sócio da 4E 

Consultoria. Lavieri não chegou a classificar a metodologia empregada como uma 
“contabilidade criativa”, expediente muito usado pela administração anterior para 
esconder despesas. “O novo governo está até um pouco mais explícito com o cenário 

negativo e, por isso, inflou as despesas e está projetando um deficit um pouco maior. 
Mas ele tem de impedir que isso aconteça”, comentou Lavieri. 

 
Na avaliação do especialista em contas públicas Felipe Salto, o governo Temer precisa 
ser mais coerente com o discurso de austeridade fiscal pois, qualquer que seja o deficit 

primário, R$ 170,5 bilhões ou R$ 187 bilhões, ele é muito ruim. 
 

“O rombo previsto na LDO de 2017, de R$ 139 bilhões, também é alto. A dívida bruta 
vai continuar subindo e, com isso, Temer corre o risco de terminar o mandato com o 
indicador em 85% do PIB em 2018”, alertou. O percentual é considerado insustentável 

para um país com as características do Brasil, que paga os juros reais mais elevados 
do mundo. “Para evitar que isso aconteça, é preciso uma estratégia de curto prazo, 

com medidas emergenciais e, nesse sentido, a securitização da dívida ativa poderá 
atrair R$ 55 bilhões. É uma vez só, mas aliviaria esse rombo”, completou Salto. 
 

Socorro 
 

O relatório divulgado pelo Planejamento aponta para uma frustração de receitas de R$ 
7,9 bilhões neste ano, em relação à previsão do Orçamento. Além disso, estima um 

aumento de R$ 8,6 bilhões nas despesas obrigatórias, decorrente, na maior parte, do 
socorro emergencial de R$ 2,9 bilhões ao Estado do rio de Janeiro e à elevação das 
despesas da Previdência Social em R$ 4,56 bilhões. No total, R$ 16,5 bilhões 

precisarão ser cobertos com a reserva para riscos fiscais. 
 

“A conta não fecha porque a receita está sendo constantemente revisada para baixo e 
a despesa, para cima. Isso é preocupante porque, a curto prazo, o governo ainda não 
fez nada de concreto para conter os gastos. Pelo contrário”, criticou Lavieri, da 4E 

Consultoria. Ele lembrou que os reajustes salariais  que o governo Temer concedeu ao 
funcionalismo —  em um momento em que 11 milhões de pessoas estão sem emprego 

— só aumentam o rombo fiscal.  
 
“Não é o momento para esse tipo de bondade”, pontuou. “Isso mostra que o governo 

não teve capital político para barrar esses aumentos”, completou Salto. 



O documento do Planejamento excluiu de vez qualquer expectativa de entrada de 
recursos com a eventual recriação da CPMF neste ano. Mas, para os analistas, será 
inevitável aumentar impostos para que a meta fiscal seja cumprida. O fato de o 

contingenciamento de gastos ter sido adiado mostra que o governo vai esperar a 
confirmação do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, e as eleições 

municipais de outubro para anunciar o pacote de maldades. 
 

“O ajuste fiscal necessário tem que ser maior e mais firme. Há muita incoerência nas 
ações do Executivo. A equipe tem bons nomes, mas o jogo político está provocando 
mais gastos. Espero que o governo tome consciência de que precisa parar com isso e 

que, com a melhora das expectativas de inflação, existe espaço para aumentar a Cide 
(tributo cobrado sobre combustíveis)”, disse Lavieri. Pelas contas de Felipe Salto, a 

Cide tem potencial para arrecadar mais R$ 41 bilhões 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Governo federal terá desafio de evitar prejuízos ao trabalhador em reforma 

25/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 

 
 
A reforma das leis trabalhistas, que deve ser enviada ao Congresso até o final do ano, 

pode reduzir custos e melhorar a produtividade das empresas, mas “flexibilização 
excessiva” poderia prejudicar trabalhadores no País. 

 
O reforço da negociação coletiva, um dos tópicos que deve constar no projeto do 

governo, valorizaria os termos acertados por empregadores e sindicatos. Dessa forma, 
o contrato ganharia força maior perante a lei. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/governo-federal-tera-desafio-de-evitar-prejuizos-ao-trabalhador-em-reforma/
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“Seria uma maneira de tornar menos rígidos a jornada de trabalho e o tempo do 
intervalo para refeições, por exemplo”, afirmou Claudinor Roberto Barbiero, 

coordenador da faculdade de direito do Mackenzie Campinas. 
Segundo ele, o “grande antagonismo entre sindicatos e empregadores” impediria a 

supressão de direitos dos funcionários. Com a reforma, também seria possível adaptar 
os acordos à realidade das empresas de determinado setor, reduzindo custos e 

aumentando a produtividade. 
 
“Se fosse necessária uma redução da jornada de trabalho, haveria uma diminuição 

proporcional dos salários pagos. É possível onerar menos o empregador sem prejudicar 
funcionários”, disse ele. 

 
Entretanto, a alteração na quantidade de horas trabalhadas poderia ferir cláusulas 
pétreas da Constituição, ponderou Otávio Pinto e Silva, professor na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo (USP). 
 

De acordo com o especialista, muitos empresários esperam mudanças que permitam 
um aumento da jornada sem pagamento de horas extras. “Alguns querem, por 
exemplo, ampliar o tempo de trabalho estabelecido por lei de 44 para 48 horas 

semanais”, aponta. 
 

Silva afirmou que uma reforma sindical é “imprescindível” para o avanço das 
alterações trabalhistas. Para ele, o modelo atual não garante a representatividade dos 
trabalhadores. 

 
“Precisamos de uma quantidade menor de sindicatos que seja mais forte e trabalhe 

com a associação voluntária dos funcionários. Se a forma atual prosseguir, os 
trabalhadores serão prejudicados caso a negociação coletiva ganhe força neste ano”, 
avalia. 

 
Terceirização 

A polêmica continua quando o assunto é a terceirização da atividade-fim, que também 
pode aparecer entre os projetos do governo federal. 
 

Para Barbiero, a mudança seria positiva. “Poderia levar, inclusive, a maior criação de 
vagas, já que reduziria encargos trabalhistas”, disse. Estudos apontam que esses 

gastos mensais das empresas podem chegar a 80% dos salários dos empregados 
brasileiros. 
 

Por outro lado, Silva defendeu que a proposta diminuiria o poder dos funcionários. “Se 
a atividade fim pudesse ser terceirizada, metalúrgicos poderiam ser representados por 

um sindicato de prestadores de serviço”, exemplificou. “Isso levaria a uma 
precarização dos direitos atuais”, continuou. 

 
Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de economia da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP), afirmou que a ideia da reforma trabalhista é desregulamentar o 

mercado, facilitando contratações e, também, demissões. 
 

“Temos uma rigidez muito grande que está tornando a lei algo impraticável. Ainda 
assim, existe uma linha muito tênue entre a melhora da legislação e a perda de direitos 
dos trabalhadores. Uma flexibilização excessiva das regras poderia prejudicar os 

funcionários”, analisou o economista. 
 

Os entrevistados ressaltaram que os efeitos das mudanças dependem de 
especificidades dos projetos que serão enviados pelo governo ao Congresso. Na terça-
feira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que propostas devem ser 

encaminhadas ao Legislativo até o final deste ano. 



Manutenção do PPE 
Outro ponto abordado por Nogueira foi a manutenção do Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE), com final previsto para 2017. Segundo o ministro, o governo vai 

buscar que a plataforma seja permanente. 
 

“É algo positivo”, avaliou Silva. “O PPE consegue atender as dificuldades dos 
empresários e tem como contrapartida a manutenção do emprego dos trabalhadores”, 

entende. 
 

Para analistas, governo precisa elevar carga tributária para estancar dívida 

25/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

O governo não vai conseguir estancar a dívida pública se não elevar a carga tributária. 
Um “tarifaço” deve ocorrer após as eleições municipais, dizem analistas. 
 

O Ministério da Fazenda estima que as receitas passem de R$ 1,28 trilhão neste ano 
para R$ 1,35 trilhão no próximo. Em relação ao PIB, esses números significam queda 

de 20,8% para 20% —nível insuficiente para colocar o Orçamento nos trilhos. 
 
A criação de um teto de gastos —ainda pendente de aprovação— só produziria um 

resultado primário positivo em 2023, e de 0,3% do PIB, de acordo com projeção da 
consultoria Tendências. 

 
Mas, se complementada por um aumento de receitas de R$ 50 bilhões ao ano, via 
privatizações, concessões e aumento de impostos, o primeiro superavit viria em 2019. 

A elevação da Cide (imposto sobre combustíveis) e do PIS/Cofins para alguns setores 
será necessária, afirma o economista Fabio Klein, da Tendências. O aumento da carga, 

porém, eleva os custos do setor produtivo, já em crise, e impulsiona a inflação. 
 
Um caminho mais fácil politicamente são as concessões e as privatizações. Um “clima 

pró-desestatização” joga a favor da medida, diz Klein, mas o sucesso depende de 
interesse do setor privado. Para atraí-lo, a equipe econômica precisa definir regras 

que garantam segurança jurídica e boas taxas de retorno. 
 
Além disso, as empreiteiras, às voltas com a Operação Lava Jato, estão com problemas 

de caixa para pegar esses projetos, o que deixa o governo dependente de investidores 
estrangeiros, diz Bráulio Borges, economista da LCA. 

 
Outras receitas em potencial dependem de aprovação do Congresso, caso de novos 
leilões do pré-sal sem a obrigatoriedade de ter a Petrobras como operadora e da venda 

de títulos da dívida de empresas e famílias com a União. 
 

Esse processo, chamado de securitização, pode render até R$ 55 bilhões em receita, 
segundo Borges. O sucesso da ação, porém, depende do preço que o governo vai 

conseguir cobrar por esses títulos: se for muito baixo, ele abre mão de uma receita 
certa que ganharia no futuro. 
 

ETAPAS 
O governo deve atuar em etapas: aprovação do teto de gastos, seguida por 

privatizações e securitizações e, com a retomada da atividade econômica, aumento de 
tributos. Outra medida em estudo é a antecipação do pagamento de R$ 90 bilhões da 
dívida do BNDES com o Tesouro. A equipe econômica avalia a viabilidade jurídica da 

ação. 
 

Mas ela deve ter o maior efeito colateral entre as ações em discussão. Ao reduzir a 
capacidade de financiamento do banco, atinge diretamente empresas que dependem 
desses recursos. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/para-analistas-governo-precisa-elevar-carga-tributaria-para-estancar-divida/


O alto nível de estresse e a responsabilidade das empresas 

25/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

Um estudo da psicóloga Marilda Lipp, pós-doutora pelo National Institutes of Health, 
dos Estados Unidos, autora de 22 livros e uma das principais referências nos estudos 

das causas, consequências e tratamento do estresse no País, revelou que entre os 
executivos brasileiros, o índice de estresse também aumentou dramaticamente. “Há 

10 anos, o porcentual de executivos brasileiros com estresse era de aproximadamente 
45%. Agora, ultrapassa 59%”, diz Lipp. 
 

Dos profissionais que trabalham em escritórios sem exercer cargos de chefia, 35% 
têm sinais de estresse e “a pressa se tornou uma constante”, afirma. Importante 

destacar que, não por acaso, os participantes disseram sofrer de doenças que têm 
forte relação com o estresse, como hipertensão, asma, gastrite, depressão, doença do 
pânico e ansiedade. Esta última, em 55,6%. 

 
No caso das doenças psicossomáticas, gastrite (32,64%) e asma ou outra doença 

respiratória (20,45%) lideram. E, para aliviar o estresse, 63% fazem atividade física 
(o que é ótimo!); 53% comem (o que é péssimo); 62,45% rezam ou fazem irradiações 
mentais; 38,53% fazem compras; 21,81% procuram calmantes; 15,83% procuram 

um centro espírita; 10,39% procura um pastor; 9,75% fumam cigarros, entre outros. 
Além disso, 75% conversam com amigos ou familiares para aliviar o estresse. 

 
A especialista sugere algumas alternativas para reduzir o estresse negativo no 
trabalho, para empregados e empregadores: melhorar o relacionamento com colegas, 

chefes e subordinados; controlar o estresse e a raiva; gerenciar bem o tempo de cada 
atividade; realizar testes periódicos de estresse; buscar horários flexíveis; campanhas 

de esclarecimento e repúdio ao assédio moral; sala de relaxamento; atividade física e 
alimentação adequada (convênios com academias e nutricionistas). 
 

Complementar a essas informações um estudo realizado em 2015 pela International 
Stress Management Association (Associação Internacional do Controle do Estresse) 

aponta o Brasil como o segundo país com o maior nível de estresse do mundo.  
 
De cada dez trabalhadores, três pelos menos sofrem da chamada Síndrome de 

Burnout, esgotamento mental intenso causado por pressões no ambiente profissional. 
Os principais estressores: 89% desequilíbrio entre esforço e recompensa; 78% falta 

de tempo (longa jornada) e 63% relacionamentos interpessoais. 
 
Mais alarmante ainda é que, segundo Lipp, “são poucas as empresas que assumem a 

responsabilidade sobre o nível de estresse de seus empregados e possuem programas 
efetivos de prevenção”. 

 

Governo estuda transição na Previdência que eleva em 40% tempo restante 
para aposentadoria 

25/07/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 

 
 

 
 
 

 
O governo estuda uma proposta de regra de transição no âmbito da reforma da 

Previdência que aumentará em 40% o tempo restante para a aposentadoria. O 
incremento será o “pedágio” a ser pago pelos contribuintes que estiverem mais 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/o-alto-nivel-de-estresse-e-responsabilidade-das-empresas/
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próximos de se aposentar e, portanto, estariam incluídos na chamada faixa de 
transição entre o regime atual e o novo modelo. Para os demais, deverá valer a idade 
mínima, estipulada em 70 anos. Ainda não está fechado qual seria a idade de 

referência para a divisão dos dois grupos. 
 

A proposta dos 40% em gestação no governo foi comentada em uma rede social pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, no último domingo e confirmada pela 

pasta aoBroadcast,notícias em tempo real do Grupo Estado.  
 
“Para quem faltasse 10 meses, teria que trabalhar mais quatro. Faltariam 14 meses 

para aposentar”, escreveu Padilha. Segundo o chefe da Assessoria Especial da Casa 
Civil, Marcelo de Siqueira, a régua de divisão entre quem poderá ou não usar a regra 

de transição “pode parar em qualquer lugar” e a questão ainda está em estudo. 
 
Na prática, a ideia é que haja dois grupos, um que vai se aposentar pela regra de 

transição e outro que terá de esperar a idade mínima. A regra de corte é que vai dizer 
quem vai se encaixar em cada um deles. “Para quem está próximo de se aposentar, 

não é idade mínima (que vai valer)”, disse Siqueira. 
 
Pela regra de transição, por exemplo, um homem de 50 anos que tenha previsão de 

trabalhar por mais quatro anos até se aposentar precisará adicionar aproximadamente 
um ano e sete meses a seu tempo de serviço a cumprir. Portanto, ele não precisará 

esperar até os 70 anos. 
 
“Esquece a regra nova, calcula quanto tempo faltaria, na entrada em vigor da emenda, 

para se aposentar com base na regra antiga, que não tem idade mínima, e aplica o 
porcentual de tempo adicional”, detalhou Siqueira. 

 
Ressalvas 
A idade mínima é uma das ressalvas das centrais sindicais à reforma da Previdência. 

Segundo a Casa Civil, essa proposta ainda não foi apresentada aos trabalhadores, mas 
a expectativa do governo é que tenha boa aceitação. 

 
Por outro lado, em casos extremos de pessoas para quem a idade mínima seja mais 
vantajosa (um trabalhador de 69 anos com apenas um ano a contribuir para a 

Previdência, por exemplo, que teria de adicionar quatro meses pela transição), a nova 
regra deverá permitir a escolha pelo contribuinte, explicou Siqueira. 

 
O “pedágio” é muito semelhante ao previsto na Emenda Constitucional nº 20, de 
dezembro de 1998, que estabeleceu a reforma da Previdência no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. À época, a nova regra previa um adicional de 20% ao tempo 
restante no caso de aposentadorias integrais e de 40% em benefícios proporcionais. 

 
Trava. O governo também não descarta excluir a trava que dividiria os dois grupos do 

modelo. Por esta possibilidade, o próprio beneficiário poderia visualizar qual regime 
seria mais vantajoso.  
 

Como o cálculo dos 40% considera o tempo restante para aposentadoria na data da 
publicação da emenda, para quem até hoje contribuiu pouco à Previdência poderá ser 

mais negócio aderir à idade mínima, entende o governo. 
 
“A trava define o marco adequado. Mesmo sem a trava, as pessoas se organizam, 

fazem a própria conta. É um mecanismo natural. Para um grupo de pessoas, não tem 
sentido a regra atual, pois jogará para além de 70 anos (com a regra de transição)”, 

disse o assessor. 
 
O porcentual de 40% é avaliado pela equipe técnica como “razoável” e que “dialoga 

com as preocupações de todo mundo”. Entre essas preocupações estão garantir a 



sustentabilidade da Previdência Social (só neste ano, o déficit deve chegar a R$ 
149,238 bilhões) e também não estabelecer regras muito duras para quem está 
prestes a obter o benefício. 

 
Em relação à idade mínima, a ideia do governo é mesmo fixá-la em 70 anos. A 

avaliação é de que outros países onde a idade mínima está em torno de 65 anos já 
analisam a necessidade de aumentar esse pré-requisito. “Como queremos reforma de 

médio e longo prazo, temos que pensar lá na frente”, justificou Siqueira. 
 

Lei trabalhista pode mudar ainda este ano 

25/07/2016 – Fonte: Jornal Extra/ Globo 
 

O governo federal pretende, até o fim do ano, enviar ao Congresso Nacional uma 
proposta de reforma trabalhista, que mexerá diretamente com as vidas dos 
trabalhadores. Entre as sugestões em estudo, a mais polêmica seria a de aumento da 

jornada semanal de 44 horas para até 60 horas.  
 

A ideia chegou a ser levantada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mas 
gerou polêmica, o que foi suficiente para um rápido desmentido da instituição. 
 

Pelas propostas em discussão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), as 
férias, a contribuição mensal para a Previdência Social, o 13º salário e a licença-

maternidade, entre outros direitos, continuariam existindo, mas seriam flexibilizados. 
 
Patrões e sindicatos poderiam negociar, por exemplo, o parcelamento do abono de fim 

de ano e a redução do intervalo de almoço de uma hora para 30 minutos, mas com 
alguma contrapartida oferecida para os empregados. 

 
— Não aceitamos os parâmetros desta reforma e vamos lutar contra quaisquer perdas 
de direitos trabalhistas — disse João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força 

Sindical. 
 

Hoje, o número total de desempregados no Brasil é de quase 11,5 milhões de pessoas, 
o que representa 11,2% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

 
Neste cenário, a CNI defende mudanças nas leis, para que o mercado de trabalho 

cresça e seja mais competitivo. 
 
— Não queremos tirar direitos. Apenas consideramos que a modernização das relações 

de trabalho é um dos avanços fundamentais para a melhora do ambiente de negócios 
brasileiro — disse Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho 

da CNI. 
 

Para o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 
Germano Siqueira, a discussão precisa ser feita com cautela: 
 

— Desestruturar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) pode ser perigoso. É fato 
que é preciso discutir a questão trabalhista no país, mas com a participação de todos 

os setores. 

http://extra.globo.com/noticias/economia/lei-trabalhista-pode-mudar-ainda-este-ano-19769601.html


 
 
Terceirização causa polêmica 
Apesar de a reforma não ter seus critérios totalmente estabelecidos, algumas 

propostas de mudanças já tramitam no Congresso Nacional. Um dos projetos trata das 
terceirizações. Aprovado na Câmara dos Deputados, o texto parou no Senado, e o 

governo federal quer que seja votado ainda neste ano. 
 

Atualmente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê que as 
empresas só podem subcontratar serviços para o cumprimento das atividades-meio, 
não as atividades-fim. Ou seja, uma universidade particular pode terceirizar serviços 

de limpeza e segurança, mas não contratar professores sem vínculos empregatícios 
diretos com a instituição. 

 



O projeto pretende mudar essas contratações, permitindo que terceirizados ocupem 
as atividades-fim, ideia combatida pelas centrais sindicais. 
 

— A terceirização quer transformar as empresas em lugares onde ninguém é 
contratado formalmente, e isso minará as vagas dos profissionais especializados. Pode 

criar uma espécie de subcontratação de trabalhadores, que ganharão pouco e não 
terão benefícios — disse João Cayres, secretário-geral da CUT-SP. 

 

  
 
“Todas as propostas de reforma soam como um grande retrocesso. Propor mais horas 

de trabalho durante a semana para quem já trabalha oito horas por dia é 
completamente desumano. Se isso acontecer, só chegaremos em casa para dormir. 

Viveremos apenas para o trabalho. Sinceramente, vivemos um tempo de completo 
desgoverno e, se essa reforma for aprovada como está sendo pensada, não vejo 
nenhum horizonte positivo para os trabalhadores”. 

 

Otimismo com economia favorece o investimento em ações 

25/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Expectativas de recuperação da economia brasileira deram impulso à valorização das 
ações nos últimos meses e devem continuar favorecendo investimentos em renda 
variável na segunda metade do ano, de acordo com analistas consultados pela Folha. 

 
A aposta dos investidores é que o Senado confirmará o afastamento da presidente 

Dilma Rousseff no julgamento marcado para o fim de agosto. Segundo eles, a 
conclusão do processo de impeachment poderá contribuir para reduzir incertezas e 
reanimar a economia. 

 
Desde o início do ano, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, já subiu 

mais de 30%. Analistas veem potencial de valorização ainda maior até o fim do ano, 
porque os resultados das empresas devem melhorar com a recuperação da economia. 
 

Além disso, dizem, o fluxo de investimentos estrangeiros na Bolsa deverá aumentar 
após o desfecho do processo de impeachment, impulsionando ainda mais o Ibovespa. 

Os analistas consideram muito remota a possibilidade de Dilma sobreviver ao 
julgamento do Senado. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1794975-otimismo-com-economia-favorece-o-investimento-em-acoes.shtml


Na visão dos investidores, o presidente interino, Michel Temer, tem melhores 
condições do que Dilma para tirar o país da crise econômica, mas ainda precisa obter 
do Congresso a aprovação de medidas para equilibrar as finanças do governo federal. 

 
"Tudo depende da capacidade do novo governo de implementar o ajuste fiscal e outras 

medidas, diante de um buraco gigantesco no Orçamento", afirma Eduardo Coutinho, 
especialistas em finanças e coordenador do curso de Administração do Ibmec em Belo 

Horizonte (MG). 
 
O cenário externo também poderá influir no rumo dos investimentos. A eleição 

presidencial nos Estados Unidos, em novembro, deverá provocar nervosismo nos 
mercados. Os investidores temem uma vitória do candidato republicano, Donald 

Trump, considerado protecionista e radical por muitos analistas. 
 
A manutenção das taxas de juros americanas em nível muito baixo, na faixa entre 

0,25% e 0,50%, tem estimulado o apetite dos investidores por retornos maiores em 
países como o Brasil, onde os juros ainda são muito altos. 

 
Alguns analistas acham que o Federal Reserve, o banco central americano, poderá 
mexer nos juros no fim do ano, mas isso não é certo. "Quanto mais o Fed adiar alta 

dos juros, melhor para os emergentes, porque evita fuga de capitais desses 
mercados", afirma Sinara Polycarpo, estrategista de finanças pessoais do Banco 

Original. 
 
RISCOS 

Por isso, apesar das perspectivas positivas para o mercado de ações, há vários riscos 
envolvidos. "Só deve investir em Bolsa quem está disposto a correr esses riscos", 

afirma Coutinho, do Ibmec. 
 
Para Sandra Blanco, consultora de investimentos da Órama, uma opção é investir em 

fundos de ações: "Eles são administrados por gestores que ficam o tempo todo 
analisando as ações e são mais ágeis para tomar decisões." 

 
Fundos de renda fixa continuam sendo opções menos arriscadas, mas a perspectiva 
de que o Banco Central comece a reduzir a taxa básica de juros no Brasil até o fim do 

ano deve afetar sua rentabilidade. A recomendação dos analistas é apostar em 
investimentos com taxas prefixadas. 

 
"Uma boa alternativa é investir em títulos indexados à inflação mais juros prefixados, 
que garantem retorno real", afirma Marcio Cardoso, sócio-diretor da Easynvest. Ele 

sugere que os investidores pesquisem as taxas oferecidas pelo mercado. "Há títulos 
interessantes, que pagam IPCA mais 8%, por exemplo." 

 
Os analistas lembram que a melhor estratégia é sempre diversificar os investimentos. 

Quem não quer correr muitos riscos deve concentrar a maior parte dos seus recursos 
em renda fixa. Os mais arrojados podem investir parcela maior em renda variável. 
 

Rodrigo Puga, sócio-gestor da Modalmais, explica que é possível diluir riscos investindo 
em fundos multimercado, que aplicam tanto em renda fixa quanto em ações e outras 

opções de renda variável. 
 
Poupança e moeda estrangeira são apontadas como os piores investimentos. A 

rentabilidade da caderneta perde para a inflação, e o dólar tende a continuar se 
desvalorizando frente ao real. "Comprar moeda estrangeira só se recomenda para 

quem vai viajar, estudar ou morar fora, pois o risco é muito grande", afirma Polycarpo, 
do Banco Original.  
 



Sem teto para gasto, país terá alta de imposto, diz ministro da Fazenda 

25/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse à Folha que, se o Congresso não 

aprovar a proposta de criar um teto para os gastos públicos, o país terá escolhido uma 
opção preocupante e terá um preço a pagar, traduzido por ele como novas rodadas de 

aumento de impostos e juros mais altos por longo período, o que travará o 
crescimento. 
 

"O Brasil terá feito uma opção que acho errada, grave, de não controlar a evolução da 
sua dívida pública, e pagará um preço por isto nos próximos anos", afirmou, ao 

defender a aprovação da emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos 
públicos à correção da inflação observada no ano anterior. 
 

"Se não for aprovada, não haverá outra saída, porque nos próximos anos, para 
financiar este aumento das despesas públicas, só restará aumentar imposto", disse. 

Meirelles também indicou ser contra um novo programa de refinanciamento de dívidas 
das empresas com o fisco, ao dizer que "a tentativa de atender a todos é que levou à 
deterioração da situação fiscal e prejuízo de todos". 

 
O ministro afirmou que cumprirá a meta de fechar o ano com deficit de R$ 170,5 

bilhões, apesar da alta de despesas e da queda das receitas que levaram o governo a 
rever projeções na semana passada. "Quem viver verá", disse. 
 

Presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Meirelles não quis fazer comentários sobre o processo de impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, mas afirmou que o fim da "incerteza" que ele alimenta permitirá uma 
"recuperação maior e mais rápida" da economia. 
 

A seguir, trechos da entrevista, concedida na tarde da última quinta-feira (21) em seu 
gabinete, em Brasília. 

  
Como o sr. vê a crítica de que o governo está na direção correta, mas faltam 
medidas de ajuste mais efetivas? 

Henrique Meirelles - É importante deixar claro que o problema fiscal no Brasil é 
estrutural, que está baseado inclusive na própria Constituição. As tentativas dos 

últimos anos de controle de gastos baseadas apenas nas despesas discricionárias têm 
uma margem muito pequena.  

 
Você não pode diminuir despesas previdenciárias por decisão administrativa, não pode 
reduzir investimentos em educação e saúde. E não pode diminuir salários, é proibido 

pela Constituição. São necessárias mudanças estruturais. Foi o que propusemos. É a 
primeira mudança estrutural na questão da despesa pública no Brasil desde a 

Constituição de 1988. 
 
Apesar de elevado, o deficit ainda pode ser maior? 

A meta de R$ 170,5 bilhões será cumprida. A ansiedade não resolve problemas 
estruturais. A tentativa de mudanças pontuais de curto prazo teve resultados 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1794965-sem-teto-para-gasto-pais-tera-alta-de-imposto-diz-ministro-da-fazenda.shtml


negativos no passado. A despesa pública no Brasil cresceu 6% acima da inflação de 
1997 até 2015. 
 

O governo queimou reservas de R$ 16,5 bilhões agora para ajustar suas 
contas à frustração das receitas e a aumentos de gastos. Isso não preocupa? 

Foi deixada uma reserva de R$ 18 bilhões para isso. A confiança já está aumentando 
e a expectativa é de uma estabilização das receitas. As despesas obrigatórias serão 

equacionadas quando for aprovado o teto dos gastos públicos. Vamos cumprir a meta. 
Se for preciso, adotaremos medidas no campo das receitas e das despesas. 
 

Há quem duvide do cumprimento da meta. 
Quem viver verá. Não há dúvida de que R$ 170,5 bilhões é um deficit muito elevado, 

mas ele foi construído por muitos anos. O que ocorreu agora é que ele foi explicitado. 
Nosso compromisso é dizer a verdade e anunciar metas que sejam cumpridas. 
 

A repatriação de recursos ilegais do exterior será mudada? 
Os recursos começarão a entrar quando as pessoas perceberem que não haverá 

mudança de regra. Na minha visão, é desnecessário mudar. 
 
Se o teto de gastos não for aprovado, o que o governo fará? 

Então, o Brasil terá feito uma opção, que acho errada, grave, de não controlar a 
evolução da sua dívida pública e pagará um preço por isto nos próximos anos, que é 

uma questão de aumento da taxa estrutural de juros, voltar a aumentar o risco país 
etc. 
 

Se o teto não for aprovado pelo Congresso, o país não escapa de aumento de 
imposto? 

Sim. Se não for aprovado o teto dos gastos de despesas com saúde e educação, não 
haverá outra saída, porque nos próximos anos, para financiar este aumento das 
despesas públicas, só resta aumentar imposto. 

 
Sem essa aprovação e posteriormente a da reforma da Previdência, certamente 

teremos um continuado aumento das despesas públicas obrigatórias e poderemos 
voltar a ter aumento de prêmio de risco. 
 

Para fechar as contas de 2017, já se fala em alta de imposto? 
Teremos uma visão clara até o final de agosto [quando for elaborado o orçamento do 

próximo ano]. A nossa expectativa é que não haja necessidade de aumento de 
imposto. Tenho frisado que não é a solução ideal, mas, se for necessário, teremos 
aumento de imposto, sim, porque a meta de R$ 139 bilhões de deficit será cumprida, 

sim. 
A desoneração da folha de pagamentos vai acabar? 

A reoneração neste momento é negativa, porque o país tem mais de dez milhões de 
desempregados. E o grande desafio é criar emprego. Não descarto, no futuro, com a 

economia a pleno vapor, que isto possa ocorrer ou não. 
 
Depois dos Estados, os empresários também reivindicam renegociação de 

suas dívidas com o fisco, com a aprovação de um novo Refis. É possível? 
A prioridade hoje é o controle do deficit fiscal. É normal que cada segmento da 

sociedade procure seu interesse imediato. Mas a tentativa de atender a todos é que 
levou à deterioração da situação fiscal e ao prejuízo de todos, na medida em que o 
país tem uma das maiores recessões. 

 
Se o presidente interino, Michel Temer, for confirmado no cargo, os 

estrangeiros investirão mais no Brasil? 
Não vou entrar na questão política, mas não há dúvida de que, eliminando-se a 
incerteza, haverá uma recuperação maior e mais rápida. Independentemente disto, a 

confiança já está crescendo. 



E se a presidente Dilma voltar? 
Não vou entrar neste mérito. Estamos falando de hipóteses. Basta que analisem o que 
aconteceu nos últimos anos e o que está acontecendo agora. 

 
O sr. acha que o crescimento pode surpreender? 

Pode surpreender positivamente. Já existe um viés de crescimento de previsões. 
Alguns analistas já falam em torno de 2%, mas claramente há um viés, que vai se 

consolidar, de um crescimento superior ao consenso. Já esteve em 0,5%, está em 
1,2% e poderá, na minha opinião, crescer. 
 

O presidente Temer voltou a pedir medidas de estímulo da economia. Quais 
serão? 

Ainda não temos um projeto. O desafio nas primeiras semanas e meses é endereçar 
a questão fiscal. Não é exatamente providenciar estímulos específicos, porque isto se 
mostrou ineficaz no passado recente.  

 
O que se vai fazer é aumentar a produtividade, a facilidade de fazer negócios. Podemos 

ter a ambição de voltar a crescer bem acima de 2%, estimado como crescimento 
potencial, que é sustentável, sem gerar pressão inflacionária. Acreditamos que em 
2017 e 2018 o país possa crescer acima do potencial pela grande capacidade ociosa 

que existe na economia. 
 

Algo mais em estudo para ser privatizado? 
Estamos avaliando várias possibilidades, muitas já mencionadas, outras ainda não. Os 
aeroportos adicionais. [Congonhas e Santos Dumont] são uma decisão dos setores 

diretamente envolvidos, mas pessoalmente sou favorável que seja feita uma 
privatização. Não só deles, mas dos demais aeroportos de alto volume de tráfego. 

 
Quando entram os recursos? 
Os números estão sendo estimados e devem ficar mais claros a partir de setembro. É 

natural a expectativa de investidores, de que se resolva a equação política antes de 
se comprometerem. Nossas previsões incorporam receitas de privatizações, 

concessões e outorgas a partir de 2017. 
 
A presidente Dilma disse que, se voltar, manterá a equipe econômica. O sr. 

continuaria? 
Não comento hipóteses. 

* 
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Governo quer ‘fatiar’ Código da Mineração para agilizar aprovação de 

mudança nos royalties 

25/07/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Por partes Passada a votação no Senado, o Ministério de Minas e Energia vai propor 
o fatiamento do Código da Mineração, que está parado na Câmara há anos, para tentar 
avançar com a questão relativa aos royalties. 

 
Vamos nessa A proposta já foi apresentada ao setor privado e tem aval do Planalto. 

A ideia é desmembrar a legislação em três: os royalties, o marco regulatório em si e 
a criação da agência do setor — ponto que enfrenta maior resistência entre os 
parlamentares, na avaliação da pasta. 
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Sua hora vai chegar Também depois do “juízo final”, deve haver uma nova limpa 
em cargos de segundo e terceiro escalões. Há indicados para estatais desde o governo 
Dilma que não foram trocados por causa da votação no Senado, mas devem ser 

substituídos logo após a decisão. 
 

Quase parando Apesar da vontade do Planalto de agilizar as nomeações, as trocas 
nos conselhos das estatais — principalmente as ligadas à área econômica — têm 

andado em marcha lenta. 
 
Sonho meu  Aliados de Michel Temer torcem para que a avaliação do governo melhore 

após a esperada condenação de Dilma Rousseff pelo Senado. Vão apostar na imagem 
de “vencedor da batalha” para tentar angariar alguns pontos de aprovação. 

 
Preto no branco O decreto de Temer regulamentando o programa de revitalização 
do São Francisco — batizado de “Novo Chico” — está para sair do forno. Deve 

determinar que um novo plano de ações e metas seja estabelecido em no máximo 60 
dias. 

 

Receita Federal deverá se tornar mais rigorosa na fiscalização aduaneira 

25/07/2016 – Fonte: DCI 
 

O recolhido pelo fisco com leilões de produtos apreendidos e abandonados nos cinco 
primeiros meses do ano já é um indicativo de maior atuação dos órgãos da União, 

segundo os especialistas 

 

 
 

O governo deve intensificar a fiscalização por parte da Receita Federal com o fim da 
greve dos auditores. A alta de 41,5% no valor obtido em leilões de produtos 

apreendidos na alfândega já sinaliza uma tentativa de elevar o ganho para as contas 
públicas. 
 

O aumento do arrecadado nesses leilões, correspondente à comparação de janeiro a 
maio deste ano a igual período de 2015, é de R$ 26,8 milhões (diferença entre R$ 

91,3 milhões e R$ 64,5 milhões). 
 
De acordo com Leonardo Pessoa, professor de direito empresarial e tributário do 

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (Ibmec-RJ), o momento 
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de crise do País, ante o rombo de R$ 170 bilhões nas contas públicas, tem 
impulsionado o governo federal a fortalecer os processos legais de coleta de receitas. 
 

"Há um acirramento dos interesses na arrecadação, o qual o governo pretende 
intensificar a fiscalização justamente para ir atrás de quem não está pagando os 

tributos. Isso, além de acarretar em um aumento de carga tributária e em um controle 
eletrônico ainda maior, vai impulsionar a Receita a encontrar na fiscalização de 

fronteiras, portos e aeroportos, uma oportunidade gigantesca de autuar ilícitos", 
identifica o professor. 
 

Segundo Gabriela Miziara Jajah, advogada do setor tributário do Siqueira Castro 
Advogados, até mesmo por parte de empresas voltadas para importação e exportação 

já há um "rigor maior" do Estado. 
 
"Podemos ver isso, inclusive, na Operação Maré Vermelha, que já está prendendo 

produtos importados por empresas na alfândega. É um mecanismo forte para gerar 
receita, principalmente porque são objetos já reconhecidos antes pelo fisco, que 

começaram a ser represados. Principalmente nos âmbitos estaduais, os impostos já 
estão um absurdo, e, com certeza, é um reflexo do momento crítico que o governo 
passa", explica a advogada. 

 
"A maior probabilidade é que o governo agilize todos os processos demandados não 

somente pelos auditores fiscais, mas pela polícia e pelo Judiciário. Isso, com certeza, 
não é à toa, já que está de acordo com o indicativo do governo de que não vai esperar 
até setembro de 2018 para terminar o prazo de repatriação de recursos, antecipando 

esse processo para uma autuação mais forte e mais rápida", completa o professor de 
direito do Ibmec-RJ, Leonardo Pessoa. 

 
Leilões 
Os especialistas ouvidos pelo DCI ainda destacam que a Receita Federal também está 

"de olhos abertos" para meios indiretos de arrecadação. 
 

"Os processos de fiscalização e arrecadação do fisco, bem como as operações que ele 
implementa funcionam sempre como exemplo para inibir atos ilegais de contrabando 
e descaminho, mostrando um efeito punitivo. Isso tem sentido principalmente quando 

olhamos na necessidade de garantir o pagamento de impostos", diz Leonardo. 
 

"As arrecadações com os leilões feitos pela Receita com produtos abandonados ou 
apreendidos, na prática, não tem muito impacto, já que tem um valor muito pequeno 
perto do que o governo precisa recuperar. Esse, no entanto, encaixa muito bem como 

um meio indireto de tornar mercadorias não declaradas em produtos pagantes de 
tributos. É um incentivo de atividade legal, que tira do mercado a concorrência de 

produtos importados", completa, o professor de economia da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (Fecap), Eric Brasil. 

 
Há ainda rumores entre especialistas do setor de que não há somente um esforço por 
parte do governo, mas de que as atitudes "legalizadas" também têm partido de 

pessoas físicas, com um aumento no número de denúncia de produtos 
contrabandeados. 

 
De qualquer forma, o montante arrecadado pelo fisco com os leilões nos cinco 
primeiros meses deste ano, de R$ 91,3 milhões, já ultrapassa o coletado nos últimos 

três anos para o período. De janeiro a maio de 2013 foram recolhidos R$ 75,1 milhões. 
O volume caiu para R$ 68,1 milhões no mesmo período de 2014 e para R$ 64,5 

milhões em 2015. 
 
Procurada pela reportagem, a Receita Federal informou ao DCI, por meio da assessoria 

de imprensa, que "é importante enfatizar que a finalidade principal da atuação do fisco 



federal na repressão ao contrabando e ao descaminho [de onde se originam as 
mercadorias que vão a leilão] é evitar a circulação, em território nacional, de produtos 
potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, e inibir a prática de crimes que 

geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao 
comércio regularmente instalado", disse.  

 

State Grid investe bilhões no Brasil sem perder o jeito chinês de negociar 

25/07/2016 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Energia. Com R$ 15 bilhões para gastar em novos projetos de energia – e sem limites 
para investir em aquisições –, executivos chineses enfrentam carga de trabalho insana 

para garimpar oportunidades, mas comemoram ao estilo chinês em plena Ipanema 
 

Cai, Marino e Qu passariam despercebidos na zona sul do Rio de Janeiro em meio aos 
milhares de turistas gringos que visitam a cidade maravilhosa. Mas eles não estão ali 
a passeio. Pelo contrário. Foram destacados pela gigante chinesa State Grid para 

garimpar oportunidades de negócios Brasil afora.  
 

Trabalham dia e noite para gastar cerca de R$ 15 bilhões em projetos de expansão de 
energia no País e têm um orçamento sem limites para aquisições de empresas.  

 
Num País com infraestrutura precária e grave crise fiscal, o trio não tem tido 
dificuldade para cumprir a missão traçada em Pequim. Desde que eles desembarcaram 

no Brasil, em 2010, compraram o controle – ou participação – de 14 empresas e 
arremataram 9 projetos de transmissão de energia elétrica.  

 
A última empreitada foi no mês passado, quando anunciaram a aquisição de 23,6% 
da CPFL Energia, que pertencia à Camargo Corrêa, por R$ 5,85 bilhões – um negócio 

que pode chegar a R$ 26 bilhões, se for considerada a compra da participação dos 
demais acionistas.  

 
Com os ativos brasileiros baratos, seja por causa do dólar ou pela crise econômica, os 
três chineses não têm muito tempo livre. Cai Hongxian (pronuncia-se Tchai), 

presidente da companhia no Brasil, conta com a ajuda de Marino (quer dizer, Chang 
Zhongjiao), que preferiu adotar o nome ocidental e responde pela vice-presidência de 

gerenciamento de projetos do grupo; e de Qu Yang, também vice-presidente. Cabe ao 
trio chinês caçar as oportunidades no País e apresentá-las à cúpula do grupo, em 
Pequim.  

 
A filial brasileira da bilionária estatal chinesa, no centro do Rio, dá uma ideia da 

ambição deles. No edifício de 16 andares, comprado por R$ 200 milhões, o grupo 
ocupa cinco pavimentos.  
 

O resto é reservado aos novos negócios da empresa, além de abrigar companhias de 
terceiros. Ali, por trás das paredes envidraçadas do SGCC Rio Tower, os chineses 

tentam se familiarizar com a cultura nacional em meio a uma carga horária insana de 
trabalho – Cai, por exemplo, trabalha de 7h às 22h.  
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Algumas vezes, quando estão em ritmo forte de viagens, costumam dormir ali mesmo.  
 

No escritório, há espaço para os executivos descansarem e tomarem banho. Os três 
chineses à frente da State Grid no Brasil até arranham o português, mas preferem 

mesmo é se comunicar na língua-mãe: o mandarim. Cai tem ajuda de Vitor – ou 
melhor, Zhao Jiangshan –, seu braço direito, com a tradução.  

 
Os principais executivos moram perto um do outro, em Ipanema – bairro nobre do 
Rio. “No tempo livre, Cai gosta de comer bem e beber vinho”, diz uma fonte próxima 

a ele. Um dos restaurantes frequentados pelo chinês é o Salitre, também em Ipanema, 
onde ele já é um velho conhecido, tem lugar reservado e volta a pé para casa.  

 
‘Bebemorar’. Quando fecham um grande negócio, costumam comemorar. As festas 
são regadas a bebida: vinho, maotai (destilado chinês) e até cachaça. Tudo seguindo 

rituais da cultura chinesa, como brindar várias vezes. Ao convidado, cabe beber – e 
muito. “Isso é um sinal de confiança”, diz um executivo que já participou de um dos 

jantares. “Os executivos são uns nas reuniões, onde são inflexíveis, e outros fora do 
escritório.”  
 

Segunda maior empresa do planeta, com faturamento de US$ 330 bilhões, atrás do 
Walmart, a State Grid domina mais de 80% do mercado chinês de energia. Aqui, ainda 

está engatinhando, apesar das várias transações concluídas desde 2010. Mas, no ritmo 
atual, alcançará o topo das maiores elétricas do País. Na carteira de aquisições em 
análise estão ativos da espanhola Abengoa no Brasil – negócio que pode ser anunciado 

nos próximos dias – e fatia na geradora de energia eólica Renova.  
 

Em setembro, deverá participar do leilão de 6,6 mil quilômetros de linhas de 
transmissão no País, equivalentes a R$ 11 bilhões de investimentos. Hoje, tem 5.785 
km de linhas no País.  

 
Com os negócios mapeados pelo trio no País, entra em ação uma equipe de mais de 

duas dezenas de profissionais na China para analisar os ativos. O martelo sempre é 
batido pelos controladores da China.  
 

Nas reuniões, os chineses chegam muito bem preparados e, apesar da enxurrada de 
dinheiro disponível para investir, seguem uma racionalidade econômica rígida. Ou 

seja, não esbanjam em nada. Mas a estreia no Brasil teve uma excepcionalidade. Em 
2010, quando compraram o controle de sete empresas de transmissão por R$ 3,1 
bilhões, decidiram quitar a dívida que as empresas tinham com o BNDES para acelerar 

o negócio. “Foi uma aquisição agressiva e que surpreendeu todo mundo”, diz uma 
fonte que participou da negociação.  

 
O início da operação no Brasil não foi fácil. Acostumado à cultura estatal, o grupo não 

entendia os meandros regulatórios, ambientais e trabalhistas do País. A State Grid 
chegou a perder funcionários, mas hoje já está mais alinhada às regras locais. Alheios 
à crise, selecionam tudo sem pressa. Afinal, a oferta é maior que a demanda. E 

paciência – e dinheiro – eles têm de sobra.  
 

Sócios. Os dois acionistas do bloco de controle da CPFL – o fundo de pensão Previ (do 
Banco do Brasil), com 29,4%, e a Bonaire Participações, que reúne outros fundos de 
pensão, como Petros, Fundação Cesp, Sistel e Sabesprev, e detém 15,1% – estariam 

dispostos a se desfazer de suas fatias, segundo fontes próximas ao assunto.  
 

Os acionistas alegam, no entanto, que essa decisão não foi tomada. A State Grid está 
disposta a pagar R$ 25 por ação (prêmio de quase 22% do preço do papel à véspera 
do anúncio). Se todos os sócios aderirem, o desembolso pode chegar a R$ 20 bilhões. 

 


