
 

 

08 DE AGOSTO DE 2016 

Segunda-feira 

 “SEMINÁRIO ARGENTINA: ECONOMIA, POLÍTICA E OPORTUNIDADES” 

 PARANÁ AGUARDA INVESTIMENTOS DE MAIS DE R$ 10 BILHÕES EM 

INFRAESTRUTURA 

 TRANSPORTE É O MAIOR ENTRAVE À EXPORTAÇÃO, APONTA PESQUISA 

 NETWORKING VIRTUAL SE FIRMA COMO FERRAMENTA EFICAZ DE TRABALHO 

 PENTE-FINO DO INSS VAI PRIORIZAR AUXÍLIO-DOENÇA A PESSOAS MAIS JOVENS 

 ENTIDADE PROPÕE AO GOVERNO IDADE MÍNIMA MENOR PARA APOSENTADORIA 

 EDITORIAL: REFORMA DA PREVIDÊNCIA TERÁ SACRIFÍCIO 

 CONTA DE LUZ CAIRIA 30% SE CONSUMIDOR ESCOLHESSE A DISTRIBUIDORA 

 CHINA AMPLIA IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO, MINÉRIO DE FERRO E COBRE EM JULHO 

 O EXECUTIVO COMO HERÓI DA CARREIRA CORPORATIVA 

 RETOMADA DA ECONOMIA VIRÁ VIA INVESTIMENTO E NÃO VIA CONSUMO, DIZ 

GESNER OLIVEIRA 

 SINAIS DE MELHORA NA ATIVIDADE SÃO INCIPIENTES PARA SE FALAR EM 

RETOMADA, DIZ BC 

 FOMENTO PARANÁ TEM 18,7 MIL CONTRATOS 

 BANCO CENTRAL DIZ QUE RECESSÃO ECONÔMICA ESTÁ MAIS MODERADA 

 FAZENDA REVÊ REGRA QUE PERMITIA 'PEDALAR' DINHEIRO DO FGTS 

 DÉFICIT NA BALANÇA DE AUTOPEÇAS CAI 31,5% 

 FREUDENBERG COMPRA OS 50% DA TRELLEBORG NA VIBRACOUSTIC 

 MERCEDES-BENZ VENDE MAIS DE 1,17 MILHÃO DE CARROS ATÉ JULHO 

 DESIGNER MOSTRA PROJETO DE CARRO AUTÔNOMO VOLTADO PARA TETRAPLÉGICOS 

 PARKER APRESENTA SOLUÇÃO PARA REDUZIR CUSTOS E AUMENTAR A PERFORMANCE 

DE EQUIPAMENTOS 

 FORD INVESTE EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS 

 PRODUÇÃO DO SETOR ELETROELETRÔNICO MELHORA EM JUNHO, MAS PERMANECE 

ABAIXO DE 2015 

 CORREIAS MERCÚRIO INAUGURA FÁBRICA DE R$ 100 MILHÕES 
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 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA CRESCE 2%, SEGUNDO A CNI 

 SEM INVESTIMENTO NÃO HÁ CRESCIMENTO, DIZ MARCHESAN 

 EUA ENCONTRAM SOFTWARES ILEGAIS EM MOTORES DE AUDI E PORSCHE, DIZ 

REVISTA 

 RENAULT ANUNCIA PRODUÇÃO DO CAPTUR NO BRASIL 

 ESTIMATIVA DE RETRAÇÃO DO PIB EM 2016 PASSA DE 3,24% PARA 3,23% NA 

FOCUS 

 CRÉDITO MAIS CARO TRAVA INVESTIMENTOS 

 EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO RUMAM PARA A META 

 BANCOS COMERCIAIS NÃO VÃO ASSUMIR PAPEL DO BNDES 

 O TRABALHO DAS EMPRESAS PODE AUMENTAR COM MUDANÇAS NO ISS 

 NOVO SIMPLES DEVE ELEVAR A CARGA TRIBUTÁRIA 

 MULTA DE 10% POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA NÃO IRÁ PARA CONTA DO 

TESOURO 

 MERCEDES-BENZ REAFIRMA QUE IRÁ DEMITIR TRABALHADORES NO ABC 

 SINDICATO NEGA OFERTA PARA EVITAR CORTE NA CARMEN STEFFENS E É ALVO DE 

CRÍTICAS 

 TRABALHADORES CONTRA O SINDICATO 

 SINDICATOS TENTAM ELEVAR IMPOSTO DE PATRÃO E EMPREGADO 

 EMPREENDEDORES E GERENTES SÃO DIFERENTES, AFIRMA DONO DA WPP 

 ARTIGO: NOVO-DESENVOLVIMENTISMO NÃO FUNCIONA EM PAÍSES COM TAXA DE 

POUPANÇA TÃO BAIXA COMO O BRASIL 

 ASFIXIA FINANCEIRA DAS EMPRESAS AMEAÇA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

 COBRE AVANÇA, APÓS DADO BOM DOS EUA E À ESPERA DE INDICADORES DA CHINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 
 

CÂMBIO 

EM 08/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,184 3,184 

Euro 3,526 3,527 
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“Seminário Argentina: Economia, Política e Oportunidades” 

08/08/2016 – Fonte: Fiep 
 

O SINDIMETAL/PR  divulga o evento abaixo. 
 

 
 

Paraná aguarda investimentos de mais de R$ 10 bilhões em infraestrutura 

08/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lançada há mais de um ano como promessa para destravar investimentos em 

infraestrutura para o país, a segunda fase do Programa de Investimentos em Logística 
(PIL) do governo federal pouco avançou no Paraná e corre o risco de ficar para 2017.  

 
São obras de mais de R$ 10 bilhões em rodovias, ferrovias e portos do estado que 

aguardam a realização de leilões e renovação de concessões. Os prazos previstos 
inicialmente já foram descumpridos e o governo só deve sinalizar quais projetos sairão 
da gaveta após o resultado final do processo de impeachment. 

 
O principal projeto de rodovia para o estado, a concessão da Rodovia do Frango, que 

inclui trechos de estrada do Paraná e Santa Catarina, deveria ter ido para leilão em 
2015, o que não aconteceu. São 460 quilômetros previstos entre as BRs 476, 153, 
282, 480 e investimentos de R$ 4,5 bilhões em até 30 anos.  
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Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou com ressalvas 
os estudos de viabilidade.  
 

A rodovia tem como objetivo escoar a produção de grãos, aves e suínos pelos portos 
do Arco Sul. Na avaliação do vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná 

Edson José de Vasconcelos, a tarifa ficou muito alta e o projeto pode acabar tendo que 
ser revisto. Em fevereiro, ficou definido um pedágio de R$ 14,75 para cada trecho de 

100 quilômetros. 
 
O presidente da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Frischtak, 

afirma que a expectativa em 2015 era que a Rodovia do Frango fosse licitada fácil, o 
que não aconteceu. Segundo o consultor, o governo perdeu o tempo de fazer o projeto 

deslanchar e agora os parâmetros já estão desatualizados, principalmente quanto ao 
tráfego da região. 
 

Gargalo 
Para ferrovias, a segunda fase do PIL não previa nenhum grande novo projeto para o 

estado. Somente a renovação da concessão da malha ferroviária na Rumo no Paraná.  
 
Em nota, a empresa afirmou que prevê investimentos com foco no aumento da 

capacidade das ferrovias que somam R$ 2,1 bilhões relacionados à extensão do prazo 
da atual concessão da Malha Sul, que vence em 2027. Segundo a nota, a viabilidade 

desses investimentos depende ainda da extensão da concessão a ser negociada junto 
à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  
 

Enquanto isso não acontece, as ferrovias continuam sendo um dos grandes gargalos 
do estado. O diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

(Appa), Luiz Henrique Dividino, defende dois eixos de investimentos para o setor: 
melhoria da malha atual e construção da segunda ferrovia. 
 

A melhoria da malha atual seria para dar mais produtividade aos trechos e diminuir o 
custo do frete. “O custo da ferrovia é de 1880. Nós adotamos uma engenharia de 

1880, com muitas rampas e curvas”, explica.  
 
Ele também afirma que o Paraná precisaria ter uma nova ferrovia que ligasse o Oeste 

até Paranaguá, o que contribuíra para o descongestionamento das rodovias e redução 
do preço do frete.  

 
Paranaguá 
Na área portuária, a renovação antecipada das concessões existentes avança a passos 

largos, enquanto o arrendamento de seis terminais em Paranaguá ainda não saiu do 
papel. A renovação do contrato da empresa Terminal de Contêineres de Paranaguá 

(TCP) aconteceu em abril, com a contrapartida de investimentos de R$ 1,1 bilhão até 
2048. 

 
Já o arrendamento de seis terminais do Porto de Paranaguá, com investimentos de até 
R$ 1,2 bilhão, está apenas com o projeto concluído. Falta ainda o agendamento da 

consulta pública, a análise do TCU e o leilão. Segundo o diretor, Luiz Dividino, a 
expectativa é que as etapas tenham andamento a partir de setembro. 

 
Segunda fase do PIL previa quase R$ 200 bilhões para o país 
A segunda fase do Programa de Investimentos em Logística (PIL) foi lançada em junho 

de 2015 pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff e previa investimentos 
de R$ 198,4 bilhões em aeroportos, ferrovias, portos e rodovias de todo o país, através 

da realização de novos leilões ou renovação das concessões existentes.  
 
Todas as etapas deveriam ser concluídas até 2018 e pelos menos R$ 69,25 bilhões 

deveriam ser aplicados até a data. O restante do valor seria investido a partir de 2019 
até o fim dos prazos das concessões, que podem chegar a 30 anos. 



No Paraná, estavam previstos investimentos de mais de R$ 10 bilhões. São R$ 7,9 
bilhões em rodovias, R$ 2,1 bilhões para a antecipação da renovação da concessão da 
malha ferroviária da Rumo e cerca de R$ 2 bilhões previstos para o arrendamento de 

seis terminais em Paranaguá e a renovação das concessões existentes. Para 
aeroportos, não havia nenhuma concessão prevista. 

 
Depois que assumiu interinamente o governo, Michel Temer incorporou o PIL dentro 

do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), que visa destravar as concessões. 
Em meio ao processo de impeachment, o programa ficou sem um cronograma definido 
de ações e poucas ações andaram.  

 
A expectativa é que o anúncio de um novo cronograma saia após a decisão do 

impeachment, com prioridade para aeroportos e rodovias, segundo apurado pelo 
jornal Valor Econômico.  
 

Cronograma 
Confira como está o andamento dos projetos para o Paraná previstos na 2.ª fase do 

Programa de Investimentos em Logística (PIL): 
 
Rodovias 

•BR-476/153/282/480/PR/SC  
Concessão da Rodovia do Frango, entre os estados do Paraná e Santa Catarina, com 

investimentos de R$ 4,5 bilhões. Era para o leilão ter sido realizado em 2015, o que 
não aconteceu. Em fevereiro o TCU aprovou o projeto com ressalva. Aguarda 
realização do leilão, ainda sem data definida.  

 
•BR-101/376/116/SC/PR  

Construção de faixa adicional com investimentos estimados em R$ 900 milhões. Em 
nota, a Autopista Litoral Sul, que administra os trechos, informou que os projetos 
executivos encontram-se em elaboração.  

 
•BR-116/PR/SC  

Duplicação da BR 116 entre Paraná e Santa Catarina, com investimento de R$ 2,5 
bilhões. Em nota, a Autopista Planalto Sul, que administra o trecho, afirma que 
recebeu autorização da ANTT para elaboração de projeto executivo de 98 Km. A 

concessionária segue com as obras de duplicação de outros 25,4 km da rodovia no 
trecho paranaense, sendo que 18 Km já foram entregues. 

 
Ferrovias 
•Antecipação da renovação da concessão malha da Rumo/All  

Antecipação da renovação da concessão, com investimentos previsto demais de R$ 2 
bilhões. Em nota, a Rumo afirmou que os investimentos relacionados à extensão do 

prazo da atual concessão da Malha Sul dependem da negociação junto à ANTT. A 
empresa também informa que fará investimentos no estado não condicionados a 

renovação da concessão de R$ 1,1 bilhão até 2017.  
Portos 

 

• Arrendamento de seis terminais  
Estavam previstos o arrendamento de seis terminais (3 grãos, 1 celulose, 1 granéis 

minerais e 1 contêineres) no Porto de Paranaguá. Segundo a Appa, os projetos já 
foram concluídos, mas ainda falta a realização da consulta pública, análise do TCU e 

leilão. 
 
• TUP da Subsea 7 - R$ 103 milhões 

Construção de terminal de uso privado (TUP) da Subsea 7, na área da poligonal do 
Porto de Paranaguá, no município de Pontal do Paraná. Segundo a Appa, o contrato já 

foi assinado, mas a obra ainda não começou. O investimento esperado é de R$ 103 
milhões. 



•Prorrogação de contratos em andamento R$ 1,3 bilhão 
Terminal de Contêineres de Paranaguá e Ponta do Félix tiveram seus contratos 
renovados neste ano, com investimentos de cerca de R$ 1,2 bilhão. Ainda falta das 

empresas Pasa e Fospar. 
 

Transporte é o maior entrave à exportação, aponta pesquisa 

08/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Os custos com transporte são o principal entrave apontado por exportadores 

brasileiros, de acordo com pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) com 
847 empresários de todo o país. 
 

Além dos já conhecidos problemas, como condições das estradas, preços de pedágios, 
filas nos portos e ausência de ferrovias e hidrovias, o empresariado apresentou, como 

segundo principal entrave, as tarifas cobradas por portos e aeroportos. 
 
A Universal Leaf, com sede em Santa Cruz do Sul, a 153 quilômetros de Porto Alegre, 

exporta cerca de 90% da sua produção de tabaco beneficiado. Os principais destinos 
são Europa (43%) e Extremo Oriente (25%), segundo Valmor Thesing, diretor 

administrativo da empresa. 
 
Aproximadamente R$ 800 mil são gastos por mês para transportar 8.000 toneladas 

de tabaco em 400 contêineres até o porto do Rio Grande, no sul do litoral gaúcho, em 
uma viagem de 350 quilômetros que leva sete horas. 

 
No porto –o único de grande porte do Estado–, o exportador paga taxas para inspeção 
e embarque da carga. 

 
A logística ficou mais cara em 2014, quando uma portaria da Receita Federal 

determinou que todos os contêineres do porto do Rio Grande fossem escaneados para 
inspeção. Até então, o processo era feito de modo aleatório e só uma parte -que 
variava de acordo com o produto-desses carregamentos era aberta pela alfândega. 

 
"No sistema anterior, nós nem contabilizávamos o custo com a inspeção porque 

acontecia pouquíssimas vezes", afirma Thesing. 
 

Com a mudança, os exportadores passaram a pagar em média R$ 200 por contêiner 
escaneado. No caso da Universal Leaf, isso representa custo extra de R$ 76 mil por 
mês e quase R$ 1 milhão por ano. 

 
"Para um segmento que tinha um custo de R$ 500 mil para exportar por ano, isso 

passou para R$ 4 milhões. E, nos Estados vizinhos, como Santa Catarina, não existe 
essa exigência", diz Carlos Sehn, assessor do Sinditabaco, que reúne indústrias do 
setor. 

 
Paulo Bertinetti, presidente do Tecon -empresa que administra o terminal de cargas 

do porto do Rio Grande-, afirma que a mudança é uma modernização que acelera o 
processo de inspeção, aumenta a segurança e a transparência com os custos. 
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Ele não revela a receita obtida com as taxas, que fica com o Tecon, e diz que o fato 
de ser o único terminal é uma "solidão por competência". 
 

Segundo o diretor da CNI, José Abijaodi, a entidade passou a receber queixas 
constantes de industriais em razão do custo do novo procedimento de inspeção. "Se 

houvesse maior concorrência no setor, o custo baixaria", diz. 
 

BUROCRACIA 
Dos dez principais entraves citados pelos exportadores na pesquisa, seis têm origem 
na burocracia estatal para liberar as operações no exterior, como o excesso de leis e 

alterações frequentes de regras e o tempo para autorizar o despacho do produto. 
 

A pesquisa mostra ainda que a maioria (66,8%) dos empresários utiliza pouco ou não 
usa linhas de financiamento para exportação. E nove em cada dez entrevistados 
informaram que não usam qualquer instrumento de garantia, como seguro ou 

pagamento antecipado, para se certificar de que receberá pela venda.  
 

Networking virtual se firma como ferramenta eficaz de trabalho 

08/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Com mais de 340 milhões de usuários, o Linkedin é uma das principais redes sociais 
do mundo. O sucesso da ferramenta é prova de que o networking virtual é muito mais 

eficaz do que se podia imaginar no início dos anos 2000, quando as mídias digitais 
davam seus primeiros passos.  
 

Hoje, por meio de buscas simples, é possível localizar contatos profissionais 
importantes até mesmo em ferramentas pessoais, como o Facebook. Mas, diferente 

do que muita gente pensa, estabelecer uma rede eficiente demanda estratégias bem 
delineadas.  
 

Segundo o coordenador da Pós-Graduação em Mídias Digitais da Universidade Positivo, 
Felipe Harmata Marinho, a escolha da rede a ser utilizada depende do propósito do 

usuário e da área em que ele atua.  
 

Contatos de empresas de comunicação e startups, por exemplo, estão mais abertos a 
conexões via ferramentas de caráter pessoal. Membros de grandes corporações, em 
contrapartida, tendem a priorizar o Linkedin para fins profissionais.  

 
Felipe reforça que quando o indivíduo usa suportes como o Facebook para além do 

âmbito privado, é possível lançar mão de alguns mecanismos que a rede oferece, como 
filtros, por exemplo. “O grande ponto é entender que há vários grupos no mesmo 
espaço e definir o que vai poder ser visto pelo seu futuro chefe ou pelos seus parentes”, 

orienta.  
 

Tentar firmar conexões importantes é outra questão a ser ponderada. Muitos 
acreditam que apenas adicionar pessoas em busca de um benefício profissional é 
suficiente para um bom networking. Mas não é.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/networking-virtual-se-firma-como-ferramenta-eficaz-de-trabalho-bqogt8prmtg7b9r5bog2pfv4z


O coordenador acadêmico da Escola de Negócios Saint Paul, Renan Riedel, salienta 
que os contatos jamais devem ser feitos de forma oportunista. “As pessoas sentem 
que estão sendo usadas e isso é muito mal visto”.  

 
A alternativa para este caso, segundo o professor, é contatar apenas quem tenha bons 

vínculos com o que você gosta e interagir impulsionado por esses interesses em 
comum, postando conteúdos relevantes e fazendo comentários inteligentes, por 

exemplo. “Com sinceridade, as coisas fluem naturalmente e a pessoa se torna 
lembrada, sem precisar forçar relações”.  
 

O CEO da Siegen Consultoria Executiva, Fábio Astrauskas, também acredita que as 
interações inteligentes estejam entre os segredos do bom networking digital. Para que 

este caminho seja bem-sucedido, o ideal é delimitar bem o grupo que se quer atingir 
e, mediante a esta rede desenhada, divulgar materiais maduros e consistentes. “É 
preciso ter o que oferecer”, destaca. 

 
Bons modos fazem uma boa rede 

Siga as regras de etiqueta da web 
 

 Ao adicionar alguém que possivelmente não sabe quem você é, deixe uma 

mensagem se apresentando. Isso é essencial para começar um bom contato.  
 Não saia adicionando muita gente. Quando sua rede é grande demais, seu 

potencial é reduzido. Ninguém atinge todo mundo ao mesmo tempo. E isso 
sequer seria produtivo. Por isso, preze pela seletividade.  

 Faça contato com pessoas que tenham os mesmos interesses profissionais que 

você. Delimite bem o seu círculo. 
 Não procure um contato apenas quando precisa de um emprego ou uma 

indicação. Construa relações sensatas por meio de compartilhamentos, 
comentários e interações contínuas e espontâneas. Assim, você será sempre 
lembrado. 

 Mantenha bons hábitos na rede. Muitos setores de RH costumam avaliar perfis 
públicos de candidatos antes da contratação. Postagens pessimistas, indiscretas 

e comprometedoras podem atrapalhar seus projetos de networking.  
 Aproveite os filtros que as diversas mídias sociais oferecem. Assim, você 

seleciona os conteúdos que vão ser lidos por seus familiares ou por seu futuro 

chefe.  
 Ainda que goste do Facebook e do Twitter, não deixe de abrir uma conta no 

Linkedin. Embora alguns setores mais modernos sejam receptíveis a diversas 
ferramentas, gestores de empresas grandes tendem a preferir a rede de caráter 
mais profissional. 

 
Atenção: seu comportamento na rede é sua “biografia” virtual 

Bons hábitos nas redes devem ser rotineiros. Renan lembra que os setores de recursos 
humanos de muitas empresas avaliam minimamente os perfis públicos dos candidatos 

na internet, verificando posturas, comportamentos, pontos de vista e perspectivas.  
 
Por isso, de acordo com o professor, é importante ponderar o que se faz e o que se 

diz , evitando desabafos, declarações pessimistas e discussões controversas. “Se você 
é visto em um grupo chamado ‘Eu odeio meu chefe’, pode perder a chance de ter um 

chefe melhor”, brinca.  
 

Para Felipe, estes cuidados se relacionam ao conceito de biografia virtual. Cada perfil 
público é um importante registro sobre um indivíduo, um espelho de quem ele é.  
 

Sendo assim, estar atento ao que se mostra é um artifício mais do que sensato no 
preparo do terreno de um networking frutífero.  

 



Pente-fino do INSS vai priorizar auxílio-doença a pessoas mais jovens 

08/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

O pente-fino do INSS no pagamento de benefícios por incapacidade terá como 
prioridades rever o auxílio-doença, os pagamentos a pessoas mais jovens e as 

concessões feitas há mais tempo. As regras foram publicadas nesta sexta-feira (5) por 
meio de uma portaria interministerial. No início de julho, o governo anunciou que faria 

um mutirão para rever esses benefícios.  
 
A estimativa é obter uma economia de pelo menos R$ 6 bilhões por ano. De acordo 

com a norma, o INSS vai convocar para realização de perícia médica segurados que 
recebem benefícios por incapacidade há mais de dois anos. Não serão convocados 

aposentados por invalidez com 60 anos ou mais.  
 
A prioridade será o auxílio-doença, com os seguintes critérios de prioridade: 1º - 

benefício concedido sem data de cessação ou sem data de comprovação da 
incapacidade; 2º - benefício concedido há mais tempo e 3º - idade do segurado, dos 

mais jovens para os mais velhos. Na aposentadoria por invalidez, os critérios são a 
idade do segurado, começando pelos mais jovens, seguida pelo benefício concedido 
há mais tempo. 

 
O INSS também poderá considerar outros critérios e elementos que possam conferir 

maior efetividade às medidas, segundo a norma. As perícias serão realizadas de acordo 
com a capacidade de cada agência da Previdência Social e não podem prejudicar o 
atendimento normal.  

 
Por isso, serão feitas antes ou após o expediente, durante a semana, ou aos fins de 

semana. É facultativo aos peritos aderir ao programa de pente-fino nesses benefícios, 
mas associações do setor já se mostraram favoráveis ao programa. Cada perito pode 
fazer até quatro perícias por dia útil ou 20 durante os finais de semana.  

 

Entidade propõe ao governo idade mínima menor para aposentadoria 

08/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Convidado pelo governo federal a contribuir em questões técnicas e jurídicas da 
reforma da Previdência, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) propôs 

a fixação de idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição, com 
uma transição gradual que duraria até 2057. 

 
As regras sugeridas pelo instituto, uma entidade sem fins lucrativos que reúne 
advogados, procuradores, juízes e professores especializados na área previdenciária, 

são bem mais brandas que as estudadas pelo governo. 
 

Pela proposta do IBDP, a idade mínima para esse tipo de benefício começaria em 48 
anos para mulheres e 53 anos para homens. Ela aumentaria gradativamente, a cada 
quatro anos, até chegar a um mínimo de 58 anos para mulheres e 63 para homens 

daqui a pouco mais de quatro décadas. 
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Atualmente não existe limite de idade para a aposentadoria por tempo de contribuição. 
Homens podem se aposentar após contribuir por 35 anos ao INSS e mulheres, por 30 
anos. Na proposta do instituto, esse tempo mínimo de contribuição seria mantido nas 

próximas décadas. 
 

O IBDP também recomenda que o acesso à aposentadoria por idade – hoje em 65 anos 
para homens e 60 para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição – seja 

elevada aos poucos, até chegar, em 2057, a 67 e 63 anos, respectivamente, com no 
mínimo 23 anos de contribuição. Trabalhadores rurais precisariam de cinco anos a 
menos. 

 
Proposta do governo 

Segundo as últimas declarações do governo sobre o assunto, está em estudo fixar a 
idade mínima em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Essa regra valeria 

imediatamente para quem tiver até 50 anos quando a reforma entrar em vigor. 
 
Conforme o governo, trabalhadores mais velhos seriam submetidos a uma regra de 

transição, que elevaria em 40% ou 50% o tempo que falta pelo profissional para se 
aposentar pelas regras atuais. Se faltassem seis anos para a aposentadoria, por 

exemplo, a pessoa teria de trabalhar até três anos a mais. 
 
Se essa fórmula realmente for aprovada – até agora o governo nem sequer enviou a 

reforma ao Congresso –, criará um abismo entre trabalhadores com idades próximas. 
Ela pode fazer, por exemplo, com que um trabalhador só consiga se aposentar quase 

uma década depois de um colega apenas um ano mais velho. 
 
A ideia do governo é impedir as aposentadorias precoces, que alimentam o rombo do 

INSS – que deve chegar a R$ 146 bilhões neste ano e R$ 180 bilhões no ano que vem 
– e ainda causam perdas bilionárias à economia, segundo estudo do Ipea.  

 
Outras sugestões 
Além de uma transição mais lenta, o IBDP propõe mudanças constitucionais no custeio 

da Previdência, medidas para os trabalhadores rurais, contribuição dos 
microempreendedores individuais e das donas-de-casa, soma de pontos para a 

aposentadoria especial, mudanças para servidores públicos, alterações na previdência 
complementar e pensão por morte. 
 

Uma das sugestões é a criação do trabalhador rural avulso, que englobaria os que 
trabalham na informalidade, e o aumento da contribuição previdenciária para quem 

trabalha no campo. 
 
A contribuição dos microempreendedores individuais e das donas-de-casa, por sua 

vez, passaria gradativamente de 5% do salário mínimo até chegar a 8%, conforme 
recomendação do instituto. 

 
O instituto também propôs que a chamada desaposentação seja incluída na 
Constituição, permitindo que trabalhadores aposentados há pelo menos cinco anos 

que continuaram contribuindo possam pedir o recálculo de seu benefício. 
 

Editorial: Reforma da Previdência terá sacrifício 

08/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O governo interino tem soltado aos poucos as primeiras ideias sobre a reforma da 
Previdência, em um teste de aceitação do projeto em elaboração. Conforme a equipe 

de Michel Temer se aproxima do detalhamento da transição para um novo sistema de 
aposentadorias, aparecem as resistências e contrapropostas.  
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Elas abastecem um debate necessário, mas não podem se tornar um expediente para 
impedir uma ampla revisão do sistema previdenciário. 
 

O déficit da Previdência neste ano será de 2,1% do PIB e dobrará nos próximos 20 
anos se nada for mudado. A projeção para 2060 é que passe de 11% do PIB no modelo 

atual de concessão de benefícios.  
 

Uma conta impagável para qualquer economia. Por isso, a premissa que precisa ser 
aceita por todas as partes envolvidas na discussão é a de que não é aceitável sacrificar 
a renda futura do país para manter o sistema atual de aposentadorias. 

 
A consequência dessa escolha é que haverá sacrifícios para quem está no mercado de 

trabalho. A negociação deve levar a uma fórmula que distribua esse ônus da melhor 
maneira possível.  
 

As declarações do governo sobre o assunto trazem algumas ideias de consenso e 
outras que sofrerão oposição dura – fato que não pode levar as autoridades à saída 

fácil de postergar uma reforma profunda em troca de ajustes pontuais. 
 
As declarações do governo sobre o assunto trazem algumas ideias de consenso e 

outras que sofrerão oposição dura – fato que não pode levar as autoridades à saída 
fácil de pos 

 

Conta de luz cairia 30% se consumidor escolhesse a distribuidora 

08/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
Se os consumidores residenciais do Paraná pudessem migrar para o mercado livre e 

escolher a própria distribuidora de energia, teriam uma economia média de 28,3% na 
conta de luz. Hoje, contudo, essa possibilidade é reservada a uma fatia pequena de 
empresas com conexões de alta potência.  

 
Para mudar esse cenário, foi lançada a campanha “Quero energia livre”, com o apoio 

da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). A campanha 
defende que a população brasileira possa escolher seu fornecedor de eletricidade de 
maneira semelhante ao que ocorre com a telefonia celular, por exemplo. Já é assim 

na Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Coreia e em parte dos Estados Unidos. 
 

 “Hoje, de cada R$ 100 reais que o consumidor residencial paga, R$ 20 é do transporte 
da energia e R$ 80 do custo da energia, que é formado a parti rdo mix de contratos 
da distribuidora. Com a proposta de portabilidade da conta de luz, você dá poder ao 

consumidor para escolher entre mais de mil fornecedores diferentes que existem no 
Brasil”, afirma Reginaldo Medeiros, presidente da Abraceel. Além do reflexo no preço, 

a concorrência também traria ganhos importantes para o consumidor em relação à 
qualidade do serviço, defende ele.  
 

A chamada “portabilidade na conta de luz” é o principal objetivo de dois projetos de 
lei, um de 2015 e 2016, que tramitam no Congresso. Ambos propõem ainda um 

conjunto de transformações no setor elétrico que tratam da expansão da oferta de 
energia, da ampliação do uso de fontes limpas e da redução de preço da energia 
elétrica.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/conta-de-luz-cairia-30-se-consumidor-escolhesse-a-distribuidora-5vg6u42qpnryz9986l1ekohur
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Segundo Medeiros, tanto a campanha quanto os projetos de lei refletem o desejo dos 
consumidores brasileiros por uma participação mais ativa na gestão da conta de luz.  
 

Uma pesquisa sobre energia elétrica realizada pelo Ibope Inteligência para a Abraceel, 
com cerca de duas mil pessoas de 142 municípios do país, mostrou que 73% dos 

consumidores gostariam de poder escolher o seu fornecedor de energia. Desses, 68% 
seriam motivados, principalmente, pela perspectiva de redução de custos oferecida 

pelo mercado livre.  
 
Cálculo 

Na prática, a economia com a migração dos consumidores residenciais para o mercado 
livre varia de acordo com a tarifa de energia de cada distribuidora. De forma 

simplificada, a tarifa é formada pelo mix de contratos de compra de uma distribuidora 
– em geral, quanto menores os valores desses contratos, menor será a economia na 
migração para o mercado livre. O cálculo considera uma conta de luz de R$ 100. A 

conta para o Paraná compara a tarifa da Copel com a média praticada no mercado 
livre. 

 
Além disso, a tarifa de energia embute o encargo da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE Energia) que é mais barato na região Nordeste. Isso justifica, em 

parte, a menor economia dos consumidores dessa região caso pudessem migrar para 
o mercado livre em comparação com a dos consumidores de outras regiões do país. 

 
Como funciona? 
No estado do Texas (EUA), por exemplo, o consumidor tem acesso pela internet a uma 

lista de geradoras e comercializadoras de energia aptas a atender a sua residência.  
 

Além de preço, tempo do contrato e ciclo de pagamento, o consumidor pode escolher 
o porcentual de fontes renováveis que vai consumir. Também pode trocar de 
fornecedor se assim preferir. Nestes casos, as distribuidoras atuam apenas no 

gerenciamento da rede de distribuição. 
 

Calcule sua economia  
No site da campanha, pessoas físicas, empresas e entidades setoriais podem apoiar a 
portabilidade da conta de luz por meio de um abaixo-assinado. Também é possível 

simular economia nas contas de luz residenciais considerando os preços médios 
praticados no mercado livre e o preço da tarifa das concessionárias de distribuição de 

todo o país. Para fazer a simulação, basta inserir o valor pago pela energia consumida 
na sua residência e a sua distribuidora.  
 

China amplia importações de petróleo, minério de ferro e cobre em julho 

08/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
As importações de petróleo, minério de ferro e cobre da China subiram em julho em 

relação a igual mês do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela 
Administração Geral de Alfândega do país.  
 

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de 
1,2%, a 31,07 milhões de toneladas, o equivalente a 7,35 milhões de barris por dia.  

Já as importações chinesas de minério de ferro subiram 2,7% na comparação anual 
de julho, a 88,4 milhões de toneladas, enquanto as de cobre apresentaram ganho de 
2,9%, a 360 mil toneladas.  

 
Entre janeiro e julho, as importações de petróleo bruto da China cresceram 12% ante 

o mesmo período de 2015, a 217,6 milhões de toneladas, enquanto as de minério de 
ferro avançaram 8,1%, a 582,05 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram 
acréscimo de 19,5%, a 3,09 milhões de toneladas.  

 

http://www.queroenergialivre.com.br/
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Os dados também mostraram que a China exportou 250 mil toneladas de petróleo 
bruto em julho, 24% menos que um ano antes, mas as vendas externas de produtos 
refinados saltaram 52%, a 4,57 milhões de toneladas.  

 

O executivo como herói da carreira corporativa 

08/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
 

A jornada de um executivo pode ser comparada à de um herói de filme de ação? Os 
desafios clássicos da trajetória dos grandes personagens – desde os clássicos da 
literatura até diversões pop como Star Wars – podem, segundo o livro O Chamado, da 

jornalista Maria Tereza Gomes, ser semelhantes aos obstáculos enfrentados por 
executivos que conseguem escalar os degraus mais altos da escada corporativa.  

 
Usando como pano de fundo o cultuado O Herói de Mil Faces, escrito pelo americano 
Joseph Campbell em 1949, Maria Tereza, que trabalhou por 18 anos na Editora Abril, 

onde foi diretora de redação da revista Você S/A, usou as etapas da jornada do herói 
para compilar um material rico de pesquisa que ela trazia do exercício do jornalismo. 

Como diretora do canal Ideal TV, de 2007 a 2009, entrevistou 71 presidentes de 
grandes companhias para o programa Trajetória Ideal.  
 

Para o livro, que foi adaptado de sua tese de mestrado em administração da FEA-USP, 
a autora selecionou 12 perfilados, entre eles Roberto Lima (então presidente da Vivo, 

hoje na Natura), Manoel Horácio (que passou por Vale, CSN, Ericsson e Telemar) e 
Waldey Sanchez (que trabalhava, à época da entrevista, havia 34 anos na fabricante 
de motores MWM).  

 
A obra priorizou executivos mais velhos, para apontar possibilidades para um item 

fundamental de qualquer boa história: o desfecho. No caso de uma carreira, o fim 
pode ser a aposentadoria, a migração para uma consultoria ou para um conselho de 
administração.  

 
Entre os momentos de superação narrados por Lima está um desafio enfrentado pela 

operadora na área de tecnologia da informação, que parecia insolúvel. Como a questão 
era vital, o executivo decidiu, mesmo não sendo da área, juntar-se ao time 
responsável até que a questão fosse vencida. E obteve êxito.  

 
Desde a concepção do programa Trajetória Ideal, segundo a autora, a ideia sempre 

fora retratar executivos – e não donos de empresas. O objetivo era mostrar casos de 
pessoas que conseguiram galgar o sucesso dentro de uma corporação, um passo de 
cada vez, como precisam fazer milhões de profissionais brasileiros.  

 
A trajetória desses heróis, segundo o argumento de O Chamado, é definida pelas 

provações que aparecem pelo caminho – entre as etapas, estão “o chamado”, a ajuda 
de um mentor e as provações antes da recompensa. A partir da identificação desses 

desafios, Maria Tereza consegue traçar vários pontos em comum entre os executivos 
que retrata.  
 

A maior parte dos profissionais que contam sua história em O Chamado começou a 
trabalhar ainda antes dos 14 anos. Além disso, em algum momento, vários deles se 

viram no comando de negócios internacionais e tiveram de tomar decisões drásticas 
durante crises.  
 

Outra característica que Maria Tereza percebeu nos executivos já próximos da idade 
de aposentadoria foi a dificuldade de decidir a hora de parar. Entre as fases pelas quais 

um herói tem de passar para completar sua jornada, a “volta para casa” parece ser a 
mais difícil, segundo a autora.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/o-executivo-como-heroi-da-carreira-corporativa/


“Percebi (nos executivos) dificuldade de abrir mão do escritório, do voo de primeira 
classe, da secretária”, diz a autora. “Parar é algo difícil, pois significa desistir do poder.”  
 

Novo perfil. O Chamado mostra que, à medida que o mercado brasileiro evoluiu, o 
perfil do executivo também mudou. O capítulo dedicado aos jovens executivos – que 

inclui Bernardo Hees, atual presidente global da Heinz – mostra um estilo de formação 
completamente diferente dos profissionais próximos da aposentadoria. “É uma 

formação completa, com MBA e inglês”, diz Maria Tereza.  
 
O livro ainda toca na questão da mulher – ou, mais especificamente, da discreta 

presença feminina no topo das organizações. Entre as 71 entrevistas feitas pela 
jornalista, figuraram só 5 mulheres.  

 
Para a autora, ainda há reticência da mulher em buscar um cargo de liderança com o 
mesmo vigor competitivo do homem. Não por acaso, o capítulo que retrata as 

executivas tem o título A Heroína Tímida.  
 

Retomada da economia virá via investimento e não via consumo, diz Gesner 
Oliveira 

08/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
O economista Gesner Oliveira, sócio da consultoria GO Associados, afirmou nesta 

sexta-feira, 5, que o investimento será o principal impulsionador da retomada da 
economia brasileira, e não o consumo, como foi em 2009 e 2010.  
 

“Chegamos ao fundo do poço, já há indícios de retomada e o investimento será a 
variável chave. Para ela acontecer, é preciso criar um ambiente adequado ao 

investimento, com menor risco regulatório e com uma construção engenhosa que 
permita canalizar poupança para investimentos”, continuou o economista, em evento 
da Ordem dos Economistas do Brasil, em São Paulo.  

 
Na avaliação de Oliveira, o ambiente se tornaria mais favorável com a adoção de 

medidas que elevem o financiamento de longo prazo via mercado, para estimular a 
tomada de crédito, a implementação de uma reforma da Previdência, para ajustar as 
contas públicas, e uma reforma trabalhista, para aumentar a competitividade.  

 
“No curto prazo, as duas reformas são mais difíceis, mas o financiamento não requer 

grandes mudanças”, disse o economista, que elogiou o Programa de Parcerias do 
Investimentos lançado pelo governo Temer. “Do ponto de vista das diretrizes, me 
parece muito bom”, afirmou.  

 
Oliveira declarou, no entanto, que o presidente em exercício, Michel Temer, terá a 

baixa popularidade como entrave à governabilidade. “Em contraste com o governo 
Itamar Franco, que também veio após um impeachment, a estabilização é mais difícil 

do ponto de vista da popularidade.  
 
No governo Itamar, as taxas de inflação baixaram rapidamente e houve redução de 

impostos inflacionários, o que gerou um boom no consumo. Não haverá esse evento 
de popularidade com Temer. O governo terá de fazer reformas profundas que não 

geram aumento de consumo”, comparou. 
 

Sinais de melhora na atividade são incipientes para se falar em retomada, diz 
BC 

08/08/2016 – Fonte: Paraná Online  

 
O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, afirmou nesta 
sexta-feira, 5, que os sinais de melhora na atividade econômica brasileiro ainda “são 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/retomada-da-economia-vira-via-investimento-e-nao-via-consumo-diz-gesner-oliveira/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/retomada-da-economia-vira-via-investimento-e-nao-via-consumo-diz-gesner-oliveira/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sinais-de-melhora-na-atividade-sao-incipientes-para-se-falar-em-retomada-diz-bc/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sinais-de-melhora-na-atividade-sao-incipientes-para-se-falar-em-retomada-diz-bc/


incipientes para se falar em retomada, mas mostram uma boa sinalização”. A 
declaração foi dada durante a divulgação do Boletim Regional, em Curitiba.  
 

Segundo Maciel, a produção industrial teve um desempenho positivo no segundo 
trimestre, depois de um longo período de queda, e os investimentos também parecem 

mostrar reação. “Pode haver uma variação muito próxima de zero (dos investimentos 
dentro do PIB do segundo trimestre), depois de 11 trimestres consecutivos de queda”, 

comentou.  
 
Questionado sobre a recente queda do dólar, que na quinta-feira fechou no menor 

nível em um ano, Maciel afirmou que o câmbio médio do primeiro semestre deste ano 
mostrou desvalorização em relação ao mesmo e período do ano passado. “Na margem 

o câmbio mostra uma apreciação, mas em termos interanuais houve sem dúvida uma 
influência (positiva) na balança comercial”, apontou.  
 

Ele admitiu que a recente queda do dólar já teve efeito sobre alguns itens do balanço 
de pagamentos, como em viagens internacionais, mas disse que isso não prejudica as 

exportações por enquanto. “Em quantum as exportações estão mostrando uma 
expansão importante e contribuem para mitigar os impactos da retração na demanda 
doméstica”.  

 
Nas importações, a queda recente do dólar também já tem algum impacto, segundo 

Maciel, mas esse movimento sofre influência ainda da perspectiva de estabilização na 
atividade econômica.  
 

Inflação  
Tulio Maciel aproveitou a divulgação do Boletim Regional para fazer um alerta sobre a 

inflação. Segundo ele, uma inflação elevada traz risco alto à atividade econômica, 
compromete o horizonte de planejamento e deprime investimentos, impactando 
emprego e renda.  

 
Comentando o histórico da inflação nos anos 1980 e 1990, ele afirmou que a teoria de 

que uma inflação mais alta significa maior crescimento pode até trazer certa verdade 
no curto prazo, “mas não faz sentido do ponto de vista de sustentabilidade do 
crescimento”. Segundo ele, o caminho da prosperidade para a economia brasileira 

passa pelo controle da inflação, “com manutenção de taxas baixas e estáveis”.  
 

Cenário  
Maciel comentou que dados recentes denotam um quadro de estabilização da 
economia. Um desses indicadores é a produção industrial, que começa a mostrar 

recuperação na margem, embora ainda bastante incipiente.  
 

Já em comércio e serviços não se vê esse movimento e o quadro ainda é de contração. 
“Ainda se percebe taxas de desemprego em elevação no mercado de trabalho”, 

afirmou.  
 
O material divulgado pelo BC apresentou o ritmo da atividade econômica nas cinco 

regiões do País e citou o IBC-Br, índice que mede a atividade econômica, referente ao 
trimestre encerrado em maio. O Boletim Regional apresenta uma queda de 1,00% no 

IBC-Br do período, em relação ao trimestre encerrado em fevereiro.  
 
O número, segundo o BC, é apenas o arredondamento do número divulgado 

anteriormente, de 0,97%. O IBC-Br do trimestre até maio havia sido divulgado em 14 
de julho.  

 
Ao comentar a situação econômica, Maciel lembrou, por exemplo, que no começo do 
ano se esperava novo recorde na safra agrícola, mas problemas climáticos geraram 

uma quebra de produtividade em praticamente todas as regiões brasileiras. 



Fomento Paraná tem 18,7 mil contratos 

08/08/2016 – Fonte: Bem Paraná  
 

Desde 2011, a Fomento Paraná já contratou mais de R$ 732 milhões em 
financiamentos para apoiar empreendedores de micro, pequeno e médio porte em 

todas as regiões do estado. São mais de 18,7 mil contratos. Em torno de 80% são 
operações de microcrédito, como estas que a Fabiana Sanches contratou. 

 
No período de janeiro a julho de 2016 o volume de crédito contratado em operações 
de microcrédito soma R$ 29 milhões. Desde 2011 já são 157 milhões em recursos 

contratados para empreendedores da indústria, do comércio e do setor de serviços.  
 

No mês de julho a instituição bateu recorde na contratação de operações nesse 
segmento: R$ 7,2 milhões em 602 contratos.  
 

O assessor de operações do setor privado, Claudio Shigueoka, afirma que as taxas de 
juros competitivas do microcrédito e o movimento da economia do interior do estado, 

fortemente ligada aos resultados da agricultura, que vive um bom momento no 
Paraná, ajudam a explicar a demanda em alta.  
 

“No interior, quando a agricultura vai bem, há uma grande movimentação no comércio 
e esse movimento tem se refletido na procura por crédito para investimento e capital 

de giro nos empreendimentos de micro e pequeno porte”, explica. 
  
Desde maio a Fomento Paraná está oferecendo um linha de microcrédito para capital 

de giro. É a linha Banco do Empreendedor – Microcrédito Fidelidade, com limite de até 
R$ 20 mil. Essa linha atende micro e pequenas empresas e Microempreendedores 

Individuais (MEI) que já são clientes da Fomento Paraná. 
 

Banco Central diz que recessão econômica está mais moderada 

08/08/2016 – Fonte: Bem Paraná  
 

A trajetória recessiva da economia brasileira a partir de 2014 mostrou relativa 
moderação no trimestre encerrado em maio deste ano, informou o Banco Central no 
Boletim Regional, publicação trimestral com indicadores econômicos por regiões do 

país. As informações são da Agência Brasil. Para o BC, a moderação é resultado de 
melhora da confiança de empresários e consumidores, favorecida pelos efeitos 

positivos dos ajustes na economia feitos pelo governo e pela menor influência de 
eventos não econômicos, recorrentes nos últimos dois anos.  
 

O BC usa a expressão “eventos não econômicos” para se referir a efeitos da Operação 
Lava Jato, por exemplo. O BC destaca que o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica 

do Banco Central) recuou 1% no trimestre encerrado em maio, em relação ao período 
anterior.  

 
Essa retração foi “significativamente inferior” à registrada em trimestres anteriores, 
considerados dados dessazonalizados (ajustados para o período). No trimestre 

encerrado em fevereiro deste ano, a retração era de 1,4%. Em novembro de 2015, a 
queda era de 1,5 e em agosto do ano passado de 2,2%. 

 
 “Essa melhora repercutiu, em especial, na evolução dos indicadores do Sul, favorecida 
pela concentração da colheita de grãos; do Norte, beneficiada pela trajetória da 

indústria e da pecuária; e do Sudeste, repercutindo a recuperação da indústria, após 
longo período de retração”, diz o boletim. No Nordeste, embora a variação do indicador 

de atividade permanecesse negativa, mostrou significativa moderação em relação ao 
período anterior, enquanto a deterioração registrada no Centro-Oeste foi condicionada 
pela quebra da safra grãos, acrescentou o BC.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/457827/fomento-parana-tem-187-mil-contratos
http://www.bemparana.com.br/noticia/457520/banco-central-diz-que-recessao-economica-esta-mais-moderada


O Banco Central destacou, ainda, que há “desdobramentos positivos” do maior 
dinamismo do setor externo e da melhora nos índices de confiança sobre o 
desempenho da indústria. Por outro lado, diz o BC, os indicadores do setor de comércio 

e de serviços repercutem o ajuste mais lento nos mercados de trabalho e de crédito.  
 

Fazenda revê regra que permitia 'pedalar' dinheiro do FGTS 

08/08/2016 – Fonte: Bem Paraná  

 
O Ministério da Fazenda decidiu rever uma regra de 2012 que permitia ao governo 
atrasar o repasse de dinheiro para o FGTS. Esses atrasos acabaram por gerar uma das 

modalidades de "pedaladas fiscais" apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União) 
durante o governo Dilma Rousseff.  

 
Uma portaria do ministério publicada no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira (5) 
determina que as receitas da multa adicional de 10% por despedida sem justa causa 

e da contribuição mensal de 0,5% sobre a remuneração deixarão de transitar pela 
Conta Única do Tesouro Nacional. Volta a valer a regra anterior a 2012.  

 
O dinheiro, que é recolhido pela Caixa, vai permanecer nessa instituição financeira, 
que é o agente operador que administra os recursos do FGTS. Antes, os recursos iam 

para o Tesouro, que poderia atrasar a devolução do dinheiro e, com isso, inflar o 
resultado das contas públicas.  

 
O ministério informou que a decisão não afeta trabalhadores e empresas. Também 
não tem impacto no resultado das contas públicas. De acordo com o ministério, a 

alteração se deve ao entendimento de que essas contribuições são receitas 
integralmente destinadas ao FGTS e, ainda que integrem o orçamento da União, não 

há necessidade de seu trânsito na Conta Única do Tesouro. 
 
"Objetivo é conferir maior transparência e previsibilidade aos procedimentos de 

recolhimento e repasse dos recursos", afirmou a Fazenda em nota.  
 

Déficit na balança de autopeças cai 31,5% 

08/08/2016 – Fonte: Bem Paraná  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A balança comercial de autopeças registrou de janeiro a junho déficit de US$ 2,27 

bilhões. O total ficou 31,5% abaixo do registrado no mesmo período de 2015, segundo 
dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) consolidados 
pelo Sindicato da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). 

 
 Com a queda nas vendas do setor automotivo, a importação de componentes diminuiu 

23,6% e a exportação recuou 16,8%. Os itens comprados vieram de 146 países, 
totalizando US$ 5,49 bilhões. Os Estados Unidos enviaram US$ 722,2 milhões em 
componentes e registraram queda de 20% ante os mesmos seis meses de 2015. 

 
A China, terceira maior fornecedora de autopeças para o Brasil, anotou expressiva 

queda semestral de 28,3% ao enviar US$ 550,7 milhões em componentes. A 
Alemanha mantém o segundo lugar, com US$ 620,9 milhões e queda de 13,1%, 
menos expressiva que as de EUA e China. 

http://www.bemparana.com.br/noticia/457493/fazenda-reve-regra-que-permitia-pedalar-dinheiro-do-fgts
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24405/deficit-na-balanca-de-autopecas-cai-315


Dos 20 principais fornecedores ao mercado brasileiro, somente República Tcheca e 
Polônia tiveram crescimento em exportações de autopeças neste primeiro semestre 
sobre iguais meses do ano passado. 

 
No caminho oposto, as exportações de itens automotivos seguiram para 169 mercados 

e totalizaram US$ 3,22 bilhões. Somente para a Argentina, maior destino, foram 
enviados US$ 889,3 milhões em autopeças, valor 32,5% menor que o embarcado no 

mesmo período de 2015.  
 

Freudenberg compra os 50% da Trelleborg na Vibracoustic 

08/08/2016 – Fonte: Automotive Business  
 

O grupo alemão Freudenberg decidiu assumir o controle total da Vibracoustic, divisão 
de componentes de controle de vibração fornecidos para o setor automotivo. A 
empresa comprou da sueca Trelleborg os 50% de participação na sociedade que era 

mantida em partes iguais. A transação foi aprovada pelas autoridades competentes e 
finalizada este mês. Em 2015, a Vibracoustic obteve vendas totais de € 2 bilhões e 

tem 9,4 mil empregados em todo o mundo.  
 
“Por meio da cooperação com a Trelleborg, a Vibracoustic tornou-se líder global em 

tecnologia no mercado de componentes de controle de vibração na indústria 
automotiva. Na condição de único acionista, agora temos mais flexibilidade para 

continuar a desenvolver e apoiar a Vibracoustic tanto estrategicamente como 
financeiramente”, comentou em nota Mohsen Sohi, CEO do Grupo Freudenberg.  
 

A empresa foi fundada em julho de 2012 como uma joint venture meio-a-meio entre 
a Trelleborg e o Grupo Freudenberg, que na época trouxe para a sociedade a sua 

unidade de negócios Vibracoustic. Hoje a divisão fornece para quase todos os 
fabricantes de veículos de passeio e comerciais itens como rolamentos, suportes, 
molas, isoladores e amortecedores reduzem o ruído e as vibrações causadas por 

condições adversas.  
 

No Brasil, a Vibracoustic tem uma fábrica em Guarulhos (SP), que conta com 
aproximadamente 500 empregados, que produz suportes de motor (coxins), buchas 
de chassis, de exaustão e de suspensão.  

 
O Grupo Freudenberg atua em mais de 30 segmentos de mercado, com cerca de 40 

mil colaboradores em 57 países. Em 2015 a companhia apurou faturamento global de 
mais de € 7,5 bilhões. 
 

Mercedes-Benz vende mais de 1,17 milhão de carros até julho 

08/08/2016 – Fonte: Automotive Business  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Mercedes-Benz segue fortalecendo suas vendas de automóveis em 2016. A 

companhia entregou 1,17 milhão de veículos globalmente nos primeiros sete meses 
deste ano, com crescimento de 11,7% na comparação com igual intervalo de 2015. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24406/freudenberg-compra-os-50-da-trelleborg-na-vibracoustic
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24407/mercedes-benz-vende-mais-de-117-milhao-de-carros-ate-julho


Em julho a empresa emplacou volume recorde de 163,7 mil unidades, com aumento 
de 9,4% sobre o registrado há um ano.  
 

Os negócios também avançaram com a marca Smart, que somou 84 mil unidades 
vendidas no ano, com aumento de 17,7%. Com isso, o grupo entregou 1,25 milhão 

de automóveis e avançou 12,1%.  
 

O maior crescimento da demanda por modelos da marca aconteceu na região Ásia-
Pacífico, com aumento de 21,4%, para 403,4 mil unidades. Sem surpresas, a China 
puxou o resultado para cima, com 257,2 mil carros e alta de 32%.  

 
Os negócios também ficaram mais aquecidos na Europa, onde foram entregues 513,5 

mil carros de janeiro a junho, com expansão de 12,3%. A Alemanha foi responsável 
por 167,2 mil destas compras, volume 6,9% maior do que o dos mesmos sete meses 
de 2015.  

 
A companhia manteve praticamente estáveis os negócios na região Nafta, com alta de 

0,9% para 222,6 mil veículos. Deste total, 191,3 mil automóveis foram destinados aos 
Estados Unidos. 
 

Designer mostra projeto de carro autônomo voltado para tetraplégicos 

08/08/2016 – Fonte: CIMM  

 
O designer de automóveis Rajshekhar Dass mostrou recentemente ao ReadWrite o seu 
projeto para o Mazda Audric. A criação, caso viesse a ser desenvolvida, seria o primeiro 

carro autônomo pensado para ter como motoristas pessoas paraplégicas ou 
tetraplégicas. 

 
De acordo com Dass, o automóvel seria capaz de se comunicar com seu motorista por 
meio de reconhecimento facial e de gestos, além de algum tipo de interface de ondas 

cerebrais. O assento do motorista ainda seria equipado com diversos sensores capazes 
de detectar pequenas mudanças em sua postura ou na distribuição de peso de seu 

corpo. 
 
Por esses meios, o motorista conseguiria comunicar suas intenções ao carro. Com o 

tempo, no entanto, sistemas de inteligência artificial conectados aos diversos sensores 
do automóvel poderiam aprender a interpretar os gestos do motorista. Por exemplo: 

se o carro percebesse o motorista inclinando a cabeça durante uma curva, ele poderia 
fazer a curva mais fechada. A ideia de Dass é que, com o tempo, o motorista fosse 
ganhando mais controle sobre o veículo. 

 

 
 

Inspiração 
Segundo Dass, a inspiração para criar um carro desse tipo veio de uma pessoa: Sam 

Schmidt, um ex-piloto da Fórmula Indy que ficou paraplégico após um acidente em 
2000. Schmidt queria voltar às pistas mas, por conta de sua condição, se envolveu 
com a corrida apenas como dono de equipe.  

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14610-designer-mostra-projeto-de-carro-autonomo-voltado-para-tetraplegicos


A ideia de Dass era criar uma maneira para que pessoas com essas deficiências físicas 
também pudessem aproveitar o prazer de dirigir. 
 

Para Dass, o desenvolvimento de tecnologias como reconhecimento de ondas cerebrais 
e inteligência artificial deve contribuir para aproximar seu projeto da realidade. De 

fato, em anos recentes, a leitura de ondas cerebrais vem sendo alvo de grandes 
investimentos de pesquisa, e embora ainda não permita controlar carros de verdade, 

já permite controlar autoramas. 
 
A inteligência artificial, por sua vez, também deve se desenvolver em alguns anos até 

o ponto que Dass imagina. O veículo ainda poderia usar realidade aumentada para 
mostrar informações para seu motorista de maneira mais intuitiva no painel.  

 
Toda essa tecnologia seria complementada ainda por um design voltado para 
cadeirantes. O motorista entraria no carro pela parte de trás, por exemplo, e a ideia é 

que sua cadeira de rodas pudesse se encaixar no painel do veículo, transformando-se 
no próprio assento.  

 

Parker apresenta solução para reduzir custos e aumentar a performance de 

equipamentos 

08/08/2016 – Fonte: CIMM  
 

A Parker Hannifin segue atenda às demandas do mercado de geração de energia por 
soluções que garantam a pureza dos fluidos hidráulicos e, por consequência, a alta 
performance dos equipamentos.  

 
A empresa já disponibiliza ao mercado o sistema portátil de purificação de fluidos 

Parker Sentinel™, que remove a água e outros contaminantes de forma mais eficiente 
e com custos mais baixos. 
 

O Sentinel trata o fluido hidráulico contaminado em volumes pequenos. A cada dois 
minutos seu aquecedor de 6 kW aquece 19 litros de fluido, purificando-o e a seguir 

liberando a parte tratada para o sistema. Com isso, o equipamento economiza energia 
e tempo, que de outra forma seria gasto aquecendo o reservatório do sistema central 
inteiro até a temperatura exigida para o tratamento. 

 
O sistema da Parker também se destaca pelo tamanho, peso e projeto otimizados para 

reservatórios de óleo até 3,785 litros. Outra vantagem é que o PVS Sentinel é até 75% 
mais leve e mais compacto que a maioria dos purificadores tradicionais. Prático e fácil 
de movimentar graças a sua dimensão reduzida, este sistema pode ser customizado 

de acordo com a demanda de cada usuário 
 

Único purificador dotado de monitoramento automático, o Sentinel pode ter seus 
parâmetros definidos pelo operador a partir da interface IQAN. Uma vez que estes já 

tenham sido estabelecidos e o purificador seja ligado, ele segue trabalhando até 
garantir que o menor teor de água no sistema tenha sido obtido, e pode ser 
programado para voltar à operação automaticamente quando necessário. 

 
A filtração automática estende a vida útil dos fluidos, diminui o consumo de energia e 

reduz custos. Mantendo o sistema hidráulico o mais seco possível, o purificador 
Sentinel torna sensivelmente menores as chances de se danificar equipamentos como 
o rolamento de uma turbina, e com isso ajuda a evitar perdas expressivas causadas 

por paradas e reparos mecânicos. 
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Ford investe em laboratório de análise de matérias-primas plásticas 

08/08/2016 – Fonte: CIMM  
 

A Ford colocou em operação na fábrica de Camaçari, na Bahia, o seu laboratório de 
polímeros, materiais que compõem várias peças plásticas aplicadas em veículos. 

Primeiro da marca na América do Sul, esse centro de análise é muito importante, 
considerando que essas matérias-primas estão presentes hoje em cerca de 60% do 

número de peças usadas nos carros.  
 
Até então, essas análises eram feitas por parceiros, como o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, seguindo os padrões globais de qualidade 
da marca. 

 
Fazem parte da categoria de polímeros materiais como o polipropileno, o polietileno 
de alta e baixa densidade, os acrílicos e o ABS, que são objeto de constantes 

pesquisas.  
 

As principais características buscadas no desenvolvimento desses compostos são a 
redução de peso, a durabilidade, o aumento do conteúdo reciclado e o menor custo, 
além de aspectos como a aparência em itens de acabamento.  

 
“O laboratório de polímeros reforça a nossa estrutura para garantir a qualidade, 

confiabilidade e robustez de componentes que são usados em vários sistemas dos 
veículos", diz Cristiane Gonçalves, supervisora de Engenharia de Materiais da Ford. 
 

A instalação 
O novo laboratório está instalado no centro de desenvolvimento do produto da Ford 

na fábrica de Camaçari, na Bahia. Seus equipamentos incluem máquina de ensaio de 
índice de fluidez e microscópio estereoscópico, que permite uma análise binocular em 
profundidade da composição dos materiais.  

 
A equipe do setor é formada por profissionais especialistas na avaliação de 

propriedades como deformação, resistência, contaminação, dureza e elasticidade dos 
polímeros. 
 

Com a instalação, a Ford ganha agilidade na certificação de novos materiais plásticos 
desenvolvidos por fornecedores e passa a liderar toda a cadeia técnica e logística de 

testes na área.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14607-ford-investe-em-laboratorio-de-analise-de-materias-primas-plasticas


Produção do setor eletroeletrônico melhora em junho, mas permanece 

abaixo de 2015 

08/08/2016 – Fonte: CIMM  

 
A produção industrial do setor eletroeletrônico cresceu 1,3% no mês de junho de 2016 

em relação a maio deste ano, com ajuste sazonal. Segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em informações do 

IBGE, o desempenho foi superior ao apresentado pela indústria geral (1,1%). Este foi 
o quarto mês consecutivo de aumento da produção do setor em relação ao mês 
imediatamente anterior. 

 
Na comparação com junho do ano passado, a retração da produção do setor 

eletroeletrônico (-3,5%) também foi inferior ao recuo da indústria geral (-5,9%). 
Estes resultados não evitaram a queda de 19,3% no 1º semestre deste ano em relação 
ao mesmo período do ano passado. Nessa comparação, o mau desempenho 

permanece mais acentuado do que o da indústria geral (-9,1%) e da indústria de 
transformação (-8,3%). 

 
Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, a performance mês a mês dentro 
de 2016 reflete um maior otimismo por parte do setor. Entretanto, ele observa que o 

caminho para a efetiva recuperação ainda deve ser longo.  
 

“Esperamos que no próximo semestre tenhamos um desempenho melhor, o que fará 
com que o setor feche o ano com uma queda menos expressiva do que a apresentada 
nos primeiros seis meses”, diz. A Abinee prevê redução de 7% na produção industrial 

de 2016. 
 

Correias Mercúrio inaugura fábrica de R$ 100 milhões 

08/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fundada há mais de 70 anos, a Correias Mercúrio - principal fabricante de correias 
transportadoras do mercado brasileiro - anuncia um marco histórico de sua trajetória: 
o início das operações de sua segunda fábrica, um investimento da ordem de R$ 100 

milhões. A unidade, instalada no Distrito Industrial de Marabá (PA), é a primeira a 
produzir correias transportadoras no Norte do país. 

 
A nova planta, que aguarda a concessão das licenças de funcionamento para operar 

em fase de testes, vai abastecer o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Vale 
destacar que as demandas destas regiões, até então, eram supridas pela fábrica da 
Correias Mercúrio em Jundiaí, no interior de São Paulo, a maior do país em seu 

segmento.  
 

“A Unidade Mercúrio Marabá é peça fundamental do nosso plano de crescimento. Com 
ela, damos um passo importante para tornar o Brasil autossuficiente na produção de 
correias transportadoras, uma conquista que nos enche de orgulho”, afirma a CEO da 

Correias Mercúrio, Cristina Kawall , destacando que a fábrica foi totalmente concebida 
dentro do modelo lean manufacturing, que apresenta os mais avançados conceitos e 

as melhores práticas produtivas. 
 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14606-producao-do-setor-eletroeletronico-melhora-em-junho-mas-permanece-abaixo-de-2015
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14606-producao-do-setor-eletroeletronico-melhora-em-junho-mas-permanece-abaixo-de-2015
http://www.usinagem-brasil.com.br/11160-correias-mercurio-inaugura-fabrica-de-r-100-milhoes/pa-1/


A Correias Mercúrio fornece mais de 16 mil toneladas de correias transportadoras ao 
ano no mercado brasileiro e sul-americano. A nova unidade – instalada em área de 
100 mil m² - terá capacidade de produção de 7 mil t/ano. A empresa atende mais de 

40 segmentos de mercado, com destaque para as áreas de mineração, siderurgia, 
construção e agrícola.  

 
Além de líder do mercado brasileiro de correias transportadoras, a Correias Mercúrio 

é também a maior produtora de correias de cabo de aço da América do Sul. Os 
produtos são projetados e fabricados sob medida para as necessidades de cada cliente.  
 

Com a inauguração da nova fábrica em Marabá, a unidade de Jundiaí vai direcionar 
parte de sua produção também ao mercado internacional. A companhia já conta com 

escritório próprio também em Santiago, no Chile, com equipe de profissionais do 
próprio país, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí. 
 

Faturamento da indústria cresce 2%, segundo a CNI 

08/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
Depois de três quedas consecutivas, o faturamento da indústria cresceu 2% em junho 
na comparação com maio, na série livre de influências sazonais, segundo 

levantamento realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgado no 
dia 1º de agosto. 

 
No mesmo período, as horas trabalhadas na produção tiveram pequena alta de 0,2% 
e o nível de utilização da capacidade instalada registrou leve melhora de 0,3 ponto 

percentual e alcançou 77,4%. 
 

De acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, o mercado de trabalho continua 
encolhendo. Em junho, o emprego na indústria caiu 0,6% na comparação com maio, 
na série de dados dessazonalizados. Foi a 17ª queda consecutiva do indicador. Com a 

retração do emprego, a massa real de salário recuou 0,6% e o rendimento médio real 
dos trabalhadores ficou estável, na comparação com maio, na série livre de influências 

sazonais.  
 
Os resultados de junho, embora ainda não indiquem a reversão do ciclo recessivo, são 

positivos, pois mostram uma pequena reação da atividade industrial. A saída da crise 
e a retomada do crescimento da indústria e da economia dependem de ações e 

reformas que resgatem a confiança dos empresários e criem um ambiente mais 
propício aos investimentos, à produção e à criação de empregos, avalia o presidente 
da CNI, Robson Braga de Andrade. 

 
"Para o país voltar a crescer de forma sustentada, precisamos investir em 

infraestrutura, ampliar a participação do Brasil nos mercados internacionais, fazer a 
reforma da Previdência Social, modernizar as relações do trabalho e melhorar a 

qualidade dos gastos públicos", afirma Andrade. 
 
SEMESTRE NEGATIVO - Os dados do primeiro semestre confirmam que a indústria 

atravessa uma das piores crises da sua história. De janeiro a junho, o faturamento 
real da indústria teve queda de 11,5% na comparação com o primeiro semestre de 

2015.  
 
No mesmo período, as horas trabalhadas na produção caíram 9,6%, o emprego recuou 

9,1%, a massa real de salários diminuiu 9,9% e o rendimento médio real dos 
trabalhadores encolheu 0,8%. A utilização da capacidade instalada está 1,2 ponto 

percentual menor do que a registrada em junho do ano passado.  
 
Para o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, a 

recuperação da atividade industrial só ocorrerá a partir do fim deste ano. 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11162-faturamento-da-industria-cresce-2-segundo-a-cni/pa-1/


Sem investimento não há crescimento, diz Marchesan 

08/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 
 

 “A saída para o Brasil voltar a crescer é o investimento na indústria de transformação 
por conta de seu maior valor agregado e pelos maiores ganhos de produtividade. O 

país não vai crescer com serviços ou comércio”. A opinião é de João Carlos Marchesan, 
que assumiu a presidência da Abimaq/Sindimaq no mês passado, em substituição a 

Carlos Pastoriza. 
 
Leia a entrevista realizada pela equipe do Informaq, publicação da Abimaq: 

 
Quais os problemas decorrentes do atual cenário econômico?  

Marchesan - Estamos em um país onde o setor público paga quase 10% do PIB ao 
ano em juros e o setor privado, outros 10%, enquanto o “grosso” da indústria está 
endividada, com problemas fiscais e legais, com passivos trabalhistas em montantes 

difíceis de avaliar, inserida em uma enorme cadeia de inadimplência e convivendo com 
um governo que está pensando em aumentar impostos e com um setor bancário que 

não percebeu ainda que está matando sua galinha de ovos de ouro. 
 
Qual deverá ser o caminho adotado pelo poder público para a retomada do 

crescimento do país? 
Marchesan - A saída para o Brasil voltar a crescer é o investimento na indústria de 

transformação por conta de seu maior valor agregado e pelos maiores ganhos de 
produtividade.  
 

O país não vai crescer com serviços ou comércio. Temos em nossa agenda de Política 
Industrial o plano de renovação do parque industrial brasileiro. Somente será possível 

com financiamentos competitivos em um ambiente de retomada do crescimento.  
 
Mas, para isso, precisamos resolver duas questões: (1) a ampliação dos prazos de 

recolhimento de impostos e contribuições, e (2) a escassez e o custo do capital de giro 
vigente no mercado (dois grandes fatores que levam as empresas à inadimplência 

fiscal).  
 
O refinanciamento dos débitos tributários é igualmente importante porque somente 

com a regularidade fiscal as empresas (do setor e suas clientes) têm acesso aos 
financiamentos oficiais como os do BNDES, condição indispensável para quando 

houver demanda.  
 
No âmbito macroeconômico, quais são as políticas de desenvolvimento que a 

Abimaq entende serem recomendadas para o Brasil? 
Marchesan - Políticas que tenham foco no desenvolvimento tecnológico, na inovação, 

na produtividade e em uma maior competitividade da indústria brasileira precisam de 
um ambiente macroeconômico favorável ao investimento produtivo ou, ao menos, de 

um ambiente que não lhe seja hostil. 
 
Quais são as condições para tornar viável esse tipo de política? 

Marchesan - É necessário que o governo atue sobre quatro pilares: Câmbio com baixa 
volatilidade e mantido competitivo. Nós defendemos que o governo defina a política 

cambial por meio de um órgão específico (COPOC - Comitê de Política Cambial), 
explicitando as metas e os objetivos capazes de assegurar a competitividade da 
produção e o consequente equilíbrio das contas externas, delegando ao Banco Central 

apenas a execução desta política. 
 

Outro pilar é a manutenção da inflação baixa e estável, fator indispensável para o 
ambiente de negócios. A Abimaq acredita que o governo deve adotar uma política 
fiscal responsável, com limitação de gastos públicos em relação ao PIB, e eliminar 

http://www.usinagem-brasil.com.br/11166-sem-investimento-nao-ha-crescimento-diz-marchesan/pa-1/


todos os resquícios de indexação ainda existentes em tarifas ou preços administrados, 
em salários e em todos os contratos públicos e privados. 
 

O terceiro é a implementação de juros adequados. Enquanto se ganha 15 a 16% ao 
ano sem qualquer risco, não teremos investimento no setor produtivo. A Abimaq 

defende a necessidade de mudanças na atual política monetária para torná-la eficaz, 
sendo que o Banco Central precisa eliminar a Selic adotando uma taxa de juros de 

curto prazo, neutra ou negativa em relação à inflação e deixando ao mercado a 
definição da taxa de juros de longo prazo. 
 

O último fator é a adoção de carga tributária menor, pois nós estamos, pelo menos, 
dez pontos percentuais acima da média dos países em estágio de desenvolvimento 

semelhantes ao Brasil. A Abimaq acredita que uma reforma tributária que reduza a 
carga e simplifique o modelo tributário melhorará consideravelmente a 
competitividade sistêmica do país. 

 
Quais são as propostas da Abimaq para que o país adote uma efetiva Política 

Industrial? 
Marchesan - Recentemente, entregamos às diversas instâncias do governo uma 
agenda com apontamentos de temas relacionados à competitividade, mercado externo 

e tecnologia, com a respectiva fundamentação e propostas, que devem ser trabalhadas 
pelo poder público para a definição de uma Política Industrial que realmente colabore 

com a retomada dos investimentos e o crescimento do país. 
 
Em relação ao mercado externo, quais são as propostas da Abimaq? 

Marchesan - Câmbio competitivo, ou seja, acima de 3.80 R$/US$, é essencial, bem 
como a disponibilidade de financiamentos em volume e custos adequados, tanto para 

a produção como para a venda ao cliente.  
 
O Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras), em valores que compensem os impostos não recuperáveis, embutidos 
em nossos preços, deve ser mantido enquanto a reforma tributária não eliminar sua 

necessidade.  
 
Defendemos ainda a revisão dos Regimes Especiais, excluindo os que não mais se 

justificam e eliminando, nos restantes, seu viés importador; a necessidade do 
fortalecimento dos instrumentos de inteligência artificial, a revisão do modelo de 

concessão de Ex-tarifários e das alíquotas do imposto de importação para adequá-las 
à sua função de garantir uma proteção efetiva à produção nacional. 
 

No que tange tecnologia, quais os pontos contidos na agenda apresentada 
pela Abimaq? 

Marchesan - Nós defendemos o desenvolvimento do Programa Inova Máquinas, 
integrando e aprimorando os instrumentos de apoio disponibilizados pela FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos), BNDES, CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), para promover o aumento da competitividade de 

produtos, serviços e soluções em máquinas e equipamentos e a integração com as 
empresas brasileiras em áreas prioritárias e estratégicas da Política Industrial; 

fomento à inovação, de modo a rever o Estatuto dos Fundos Setoriais, transformando-
os de Fundos Orçamentários (sujeitos a contingenciamentos) para Fundos Financeiros 
(garantindo recursos financeiros para projetos de inovação aprovados nas várias 

modalidades); e fortalecimento das empresas de engenharia nacional. 
 

No documento, também apontamos a necessidade da elaboração de agendas 
tecnológicas setoriais para os setores estratégicos da cadeia de bens de capital. Outro 
item importante é a elaboração de diretrizes para políticas e estratégias sobre o 

desenvolvimento da Manufatura Avançada no Brasil, fator este que mudará a realidade 
do país e alterará o eixo do desenvolvimento das indústrias nacionais. 



Em resumo, precisamos tratar como prioritário o planejamento do Brasil que queremos 
para as próximas gerações, sendo que a indústria de bens de capital e as sugestões 
elencadas na nossa agenda serão os pilares para a recuperação dos investimentos e a 

retomada da competitividade da indústria de máquinas e equipamentos.  
 

EUA encontram softwares ilegais em motores de Audi e Porsche, diz revista 

08/08/2016 – Fonte: G1 Carros 

 

 
 

Autoridades norte-americanas encontraram 3 programas de computador não autorizados 
nos motores de 3 litros a diesel feitos pela Audi, unidade da Volkswagen, disse a revista 

semanal alemã Bild am Sonntag, sem esclarecer a fonte da informação. 
 
O software permitia que os motores turbo com injeção direta usados no Q7, da Audi, no 

Porsche Cayenne e no Touareg, da Volkswagen, desligassem os sistemas de controle de 
emissões depois de cerca de 22 minutos, segundo a publicação. 

  
Métodos oficiais de medição de emissões de poluentes geralmente duram 20 minutos. 
A Volkswagen já admitiu que fraudou testes de emissão de diesel por anos e disse em 

junho que irá gastar cerca de US$ 15,3 bilhões recomprando veículos dos consumidores e 
financiando projetos que beneficiem criadores de tecnologias mais limpas. 

 
O acordo, no entanto, não envolve os cerca de 85 mil veículos 3.0 da Audi, Porsche e VW 
que emitiam menos poluição que os veículos 2.0 mas que também eram equipados com 

equipamento ilegal para controle de emissões. 
 

A Audi e a Volkswagen notificaram as autoridades norte-americanas sobre esses veículos 
no ano passado. Um acordo abrangendo os veículos 3.0 ainda pode demorar meses para 
ser fechado. 

 
Um porta-voz da Audi não quis comentar o assunto, limitando-se a dizer que as 

negociações com as autoridades dos EUA continuam. 
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Renault anuncia produção do Captur no Brasil 

08/08/2016 – Fonte: G1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
O presidente do grupo Renault, Carlos Ghosn, confirmou nesta terça-feira (2) a 

complementação da linha da marca francesa no Brasil com o Kwid e o Captur, que serão 
produzidos na fábrica de São José dos Pinhais (PR).  
 

Além dos dois, o Koleos será importado e brigará no segmento de SUVs maiores e mais 
sofisticados. Todas as três novidades começarão a ser vendidas em 2017 no Brasil. 

 
Com a investida em lançamentos, a Renaultespera alcançar 10% do mercado, afirmou 
Ghosn. Atualmente, a marca tem 7,39% de participação. A quarta colocada é a Hyundai, 

com 10%. 
 

Os três modelos estarão no estande da Renault no Salão do Automóvel de São Paulo, em 
novembro. 
 

Segundo Ghosn, o desenvolvimento do Kwid, que já é vendido na Índia, e do Captur teve 
participação das áreas de tecnologia e design da América Latina. 

 
"Mesmo que o mercado brasileiro tenha caído este ano, isto foi compensado com um 
desenvolvimento muito importante na Europa, na Índia e na África do norte. Por isso, 

provavelmente vamos fechar 2016 com recorde de vendas", afirmou Ghosn. 
 

Mais um derivado do Duster 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
O Captur é um crossover que foi apresentado na Europa lá em 2013, mas chegará ao 

Brasil em uma versão diferente, feita sob a mesma plataforma do Duster, que já se 
desdobrou na picape Oroch. Esta versão mais alongada foi mostrada recentemente na 
Rússia com o nome Kaptur. 

 
No mercado russo, o modelo pode ter tração nas 4 rodas e possui 4,33 metros de 

comprimento, 1,81 m de largura, 1,61 m de altura e distância entre-eixos de 2,67 m. O 
porta-malas tem capacidade para 387 litros. 
 

A Renault não divulgou mais detalhes do modelo nacional do Captur, que entrará na briga 
com Honda HR-V e Jeep Renegade, entre outros. 

 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/08/renault-anuncia-producao-do-captur-no-brasil.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/carlos-ghosn/
http://g1.globo.com/carros/marcas/renault.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/04/comeca-venda-de-ingressos-para-o-salao-de-sp-2016.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/renault-kwid.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/01/renault-revela-versao-de-producao-do-crossover-captur.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/10/renault-duster-oroch-primeiras-impressoes.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/03/primeiras-impressoes-honda-hr-v.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/03/primeiras-impressoes-jeep-renegade.html


 
 
'Mini SUV'? 
O Kwid é, na verdade, o substituto do Clio, mas a fabricante quer vender o compacto como 

um pequeno utilitário esportivo. Ele teve a produção confirmada no Brasil em maio deste 
ano. 

O compacto terá motor 1.0 de 3 cilindros, com uma opção de 75 cv, mas aposta na leveza 
para apresentar desempenho para concorrer com Volkswagen Up e Fiat Mobi. 
 

"É um carro moderno com preço bastante atrativo, para pessoas que buscam conforto e 
tecnologia, mas não podem gastar tanto", afirmou Ghosn. Saiba mais sobre o Kwid. 

Luxo 
O SUV topo de linha da Renault virá da Coreia do Sul para ficar bem acima do Duster, o 
que significa entrar em um segmento novo de utilitários para a marca. O preço deve passar 

da faixa dos R$ 150 mil, mas ainda não foram anunciados.  
 

Estimativa de retração do PIB em 2016 passa de 3,24% para 3,23% na Focus 

08/08/2016 – Fonte: R7 
 

As projeções da pesquisa Focus do Banco Central desta semana pouco alteraram as 
expectativas para a atividade do País em 2016, que continuaram mostrando uma forte 

recessão anual. Pelo documento, divulgado nesta segunda-feira, 8, houve ligeira 
melhora nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano: a mediana 
projetada passou de declínio de 3,24% para uma queda de 3,23%. Há um mês, o 

mercado previa uma retração de 3,30%.  
 

Para 2017, o cenário é um pouco melhor, com perspectiva de PIB positivo. Ainda 
assim, o mercado prevê para o País, conforme o relatório Focus, um crescimento de 
apenas 1,10% no próximo ano, mesmo porcentual projetado há uma semana. Um mês 

antes, estava em 1,00%.  
 

Em junho, o BC informou no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) que sua nova 
estimativa para o PIB deste ano é de retração de 3,3%, ante baixa de 3,5% vista na 
edição anterior do documento. Em entrevista ao Broadcast (serviço de notícias em 

tempo real do Grupo Estado) na semana passada, o presidente do Banco Central, Ilan 
Goldfajn, afirmou que a instituição é "solução para a recessão", e não a causa dela.  

 
"Um BC que passa confiança vai aumentar a credibilidade e, com isso, o investimento 

consegue voltar", afirmou.  
 
Produção industrial 

Já as estimativas para a produção industrial voltaram a piorar no relatório Focus. Para 
2016, a queda prevista passou de 5,95% para retração de 6,00%. Já para 2017, a 

projeção de alta foi de 0,75% para 0,50%. 
 
Fiscal 

Já as projeções para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB para este ano permaneceram estáveis de uma semana para outra, com 

mediana em 44,55%. Um mês atrás, estava em 44,00%. Para 2017, as expectativas 
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no boletim Focus passaram de 49,00% para 48,76%, ante projeção apontada um mês 
atrás de 48,66%. 
 

Crédito mais caro trava investimentos 

08/08/2016 – Fonte: R7 

 
Os planos da AES Brasil de construir uma fazenda de energia solar nos arredores da 

usina hidrelétrica de Água Vermelha, em Minas Gerais, estão na gaveta. O grupo 
desistiu de submeter o projeto no último leilão de geração de energia, em abril, por 
considerar que ele se tornou inviável.  

 
Com cerca de 70% do projeto financiado, a AES teria de gastar mais do que previu 

para construir a fazenda solar, diante da alta do custo do crédito. A avaliação da 
empresa era de que a tarifa máxima para a venda de energia teria de ser reajustada 
para o projeto valer a pena.  

 
"O preço teto da energia não refletia a nova realidade de custo de financiamento e as 

mudanças da taxa de câmbio", explicou o vice-presidente Financeiro e de Relações 
com Investidores da AES Brasil, Francisco Morandi. Segundo ele, a AES tem 1.200 
megawatts em projetos de energia solar e térmica prontos para serem lançados, que 

não se concretizam agora por inviabilidade financeira ou incertezas sobre fornecimento 
de gás para as térmicas.  

 
A AES não é a única. Um estudo da consultoria Accenture aponta que o custo do capital 
das grandes empresas brasileiras subiu de 10% para 16,4% ao ano entre 2012 e 2015. 

O capital ficou mais caro em um momento em que elas já estão endividadas e tentam 
preservar o caixa para sobreviver, afirma Leonardo Framil, presidente da Accenture 

na América Latina.  
 
"É uma tempestade perfeita. Nesse cenário, o custo de oportunidade sobe e os 

retornos têm de ser maiores", disse. "A consequência é que vários projetos não fazem 
mais sentido." 

 
Risco 
A onda de rebaixamentos das notas de crédito das empresas brasileiras dá uma ideia 

de quanto a percepção de risco - e consequentemente o custo do capital - piorou. Só 
na agência Fitch, foram 188 rebaixamentos de notas de crédito nacional e internacional 

entre 2014 e o primeiro semestre de 2016, um volume superior ao número de 
rebaixamentos nos dez anos anteriores.  
 

"O ambiente ruim de negócios tem reflexo nas companhias", explicou Ricardo 
Carvalho, diretor sênior de Corporate na Fitch. Ele lembra que o PIB brasileiro terá 

uma queda acumulada de 8% em dois anos. "Isso chegou ao balanço das empresas. 
Elas estão com menos caixa e menor capacidade de pagamento."  

 
Já a Standard&Poor’s (S&P) rebaixou neste ano cerca de 80 notas de empresas 
brasileiras de um grupo de 170 avaliadas em 2016. "É atípico. Não temos essa situação 

em outros países da região ou do mundo", afirmou Diego Ocampo, diretor sênior e 
especialista em rating corporativo da S&P. 

 
Ele ressalta que a onda de rebaixamentos pode continuar e piorar ainda mais a 
situação das empresas. O risco soberano do Brasil e a nota de crédito de cerca de 70% 

das empresas avaliadas têm perspectiva negativa na S&P.  
 

A redução da nota de crédito torna o crédito mais escasso e caro, explica Ocampo. Um 
relatório de junho do Itaú BBA traz estimativas do prêmio de risco médio que cada 
nota de crédito requer sobre o rendimento do Tesouro Americano.  
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No caso da Odebrecht Engenharia, por exemplo, que tinha nota BBB em maio de 2014 
e hoje está classificada pela S&P cinco níveis abaixo (B+), o spread que a empresa 
teria de pagar subiria de 3 para 10 pontos porcentuais, de acordo com a tabela.  

 
As novas captações mostram que o mercado já cobra o prêmio de risco das empresas 

brasileiras. Em 2013, a AES pagou a taxa de CDI mais 0,79% ao ano em uma emissão 
de debêntures com prazo de pagamento de seis anos. No fim do ano passado, o 

mercado cobrou taxas mais altas (CDI + 2,15%) e o prazo de pagamento caiu para 
três anos.  
 

No caso do crédito ofertado pelo BNDES, que antes cobria 70% dos financiamentos de 
infraestrutura, há uma incerteza sobre qual montante o banco vai liberar, diz Morandi. 

"Isso muda a conta. Com o crédito do BNDES, o custo era TJLP mais uma taxa. No 
mercado, é CDI mais uma taxa." 
 

A melhoria das condições de crédito depende da uma retomada do crescimento do 
País, explica Carvalho, da Fitch. Ele ressalta que o reflexo será gradativo. "A taxa de 

juros sobe de elevador e desce de escada." As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo. 
 

Expectativas de inflação rumam para a meta 

08/08/2016 – Fonte: R7 

 
A chegada de um novo grupo de economistas tanto no Ministério da Fazenda quanto 
no Banco Central, após Michel Temer assumir a presidência, abriu espaço para uma 

melhora das projeções de mercado também no caso da inflação futura. As previsões 
contidas no relatório Focus mais recente para o IPCA em 2017 estão convergindo 

gradativamente para a meta de 4,5% ao ano.  
 
Atualmente, estão em 5,20% - ante os 5,52% do dia em que Temer assumiu, em 12 

de maio. Isso representa uma desinflação de 0,32 ponto porcentual nas projeções.  
Já a expectativa para o IPCA em 2018 atingiu esta meta pela primeira vez há duas 

semanas. 
 
Porém, o ano de 2016, pelas projeções dos economistas, estaria perdido. Desde o 

início do governo Temer, a expectativa do mercado para a inflação deste ano subiu de 
6,99% para 7,21%.  

 

Bancos comerciais não vão assumir papel do BNDES 

08/08/2016 – Fonte: R7 

 
Os bancos comerciais no Brasil não têm balanço suficiente para financiar investimentos 

de prazo muito longo, segundo representantes de instituições financeiras. A solução, 
diante da redução no protagonismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) na gestão do governo de Michel Temer, seria recorrer ao mercado 
de capitais e investidores de longo prazo. 
 

"Esse papel de financiador de longo prazo acho que o mercado de capitais tem 
condição de suprir. A grande questão é como o Brasil vai continuar tratando essa 

questão de subsídios a grandes investimentos, que no fundo se traduzem em tarifas 
mais atrativas em setores públicos", questionou José Olympio Pereira, presidente do 
Credit Suisse Brasil, em evento promovido pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e pela agência de promoção Rio Negócios, no Rio. 
 

Segundo ele, grandes projetos precisam de receitas maiores para se viabilizarem. "Faz 
sentido o BNDES continuar subsidiando o que faz sentido. Acho que deveria fazer isso 
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de forma mais transparente para a população, para que a gente fique sabendo o que 
está subsidiando", ponderou Olympio. 
 

Segundo Hélio Magalhães, presidente do Citi Brasil, os bancos comerciais não têm 
balanço na região para financiar investimentos de longuíssimo prazo. "Acho que o 

banco deveria entrar no início", defendeu Magalhães, acrescentando que grandes 
investidores poderiam assumir o financiamento de mais longo prazo, como fundos de 

pensão, fundos soberanos, companhias de seguro.  
 
Magalhães destacou também a necessidade de descobrir soluções para mitigar o risco 

cambial e atrair mais capacidade de seguro para grandes projetos. "Hoje em dia, a 
gente olha os projetos, são projetos bons, mas a possibilidade de alguma coisa 

acontecer é alta", disse o executivo do Citi Brasil. "Não é papel mais para banco. A 
indústria bancária mundial sofre pressão regulatória e não tem mais condição no 
balanço de fazer isso", completou Pereira. 

 
Os executivos ressaltaram a alta capacidade brasileira de atrair investimentos, além 

das oportunidades presentes na área de infraestrutura e proporcionadas pelo 
programa de privatizações do governo Temer. 
 

"Sem dúvida, o Brasil tem desafios, tem riscos, mas também tem oportunidades", 
declarou Ricardo Marino, presidente executivo de Operações para a América Latina do 

Itaú. Para tornar o Brasil mais atraente e eficiente, entretanto, os três executivos do 
setor financeiro defenderam a execução das reformas que estão atualmente em 
discussão no governo, como a fiscal e a Previdenciária.  

 

O trabalho das empresas pode aumentar com mudanças no ISS 

08/08/2016 – Fonte: Contábeis.com  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A reforma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) está pronta para ser 
votada no Senado. A proposta tem dois objetivos claros: combater a guerra fiscal entre 
prefeituras e melhorar o reparte do imposto entre os municípios. É aqui que as coisas 

começam a se complicar. 
  

Para equilibrar o reparte, em alguns casos, o recolhimento do ISS levará em conta o 
domicílio do tomador do serviço. Ou seja, o imposto não vai ficar necessariamente no 

município onde o serviço foi prestado, mas onde reside quem o contratou. 
  
Isso vai valer para prestação de serviços de planos e convênios de saúde, odontológico 

e hospitalar, corretagem, agenciamento, arrendamento, leasing, entre outros, dentre 
os quais, serviços prestados pela administradora de cartão de crédito ou débito.  

 
Claro que vai sobrar para as empresas o ônus da redistribuição do imposto. O 
empresário, que antes se preocupava apenas com as regras tributárias do local onde 

estava instalado, terá de se adequar às minúcias das legislações do ISS de todos dos 
municípios do país.  

  
Não é exatamente uma novidade essa prática do fisco de jogar mais obrigações sobre 
os ombros dos contribuintes. Foi assim que aconteceu recentemente com o ICMS 

interestadual. “A burocracia e o ônus dessa regra ficarão com as empresas, que terão 
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de se enfronhar em uma série de normas tributárias”, diz o tributarista Maucir 
Fregonesi Jr, sócio do escritório Siqueira Castro Advogados. 
  

Para Fregonesi Jr, o fisco teria total condição de saber por conta própria o domicílio do 
tomador do serviço e organizar o reparte do ISS. “A reforma do imposto é necessária, 

mas sempre buscando a simplificação, o que não é o caso”, diz Fregonesi Jr.  
  

TRAMITAÇÃO 
Essa mudança é prevista no substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 386, de 
2012, que está na pauta de votação desde o dia 2 de outubro. O texto já foi aprovado 

pela Câmara e agora precisa ser votado, em definitivo, pelos senadores, o que pode 
acontecer na próxima quarta-feira (10/08). 

  
O projeto também inclui novas categorias de atividades entre aquelas passíveis de 
serem tributadas pelo ISS, como aplicação de tatuagens e piercings, vigilância e 

monitoramento de bens móveis, corte de árvores, lavagem, secagem, entre vários 
outros.  

  
Nessa lista entram também os serviços de disponibilização de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet. Aqui estariam atividades como as do 

Netflix, que hoje não pagam ISS.  
  

Esse é um dos pontos mais polêmicos do projeto, afinal, tributar o Netflix abriria 
espaço para a tributação de serviços semelhantes, como os conteúdos do YouTube, 
Facebook e outros. 

  
Para piorar, além dos municípios, os Estados também estão de olho nesses conteúdos 

da internet. Os governadores dizem que estes são serviços de comunicação, os quais 
já incide o ICMS, não o ISS.  
  

“O argumento deles é que quem recebe o serviço pode interferir no conteúdo, 
pausando um filme no Netflix, por exemplo, o que configuraria um processo de 

comunicação”, diz a advogada Maria Leonor Leite Vieira, que preside o Instituto de 
Direito Empresarial Geraldo Ataliba.  
  

Para a advogada, o Supremo Tribunal Federal (STF) terá de pacificar a questão, 
chegando a um entendimento sobre quem tem o direito de tributar esse tipo de 

serviço, se estados ou municípios. 
  
É PROIBIDO FAZER GUERRA 

O PLS 386 traz regras que buscam acabar definitivamente com a guerra fiscal do ISS, 
imposto que sempre foi usado pelos municípios como instrumento de atração de 

investimento. A proposta que está no Senado reforça que a alíquota mínima do 
imposto deve ser de 2%, algo que já consta da Lei Complementar 116, de 2003, que 

traz as regras para esse imposto municipal. 
  
Mas o texto do PLS vai além, impondo que o ISS não poderá ser objeto de concessão 

de isenções, incentivos ou benefícios fiscais e financeiros. Também não poderá ter a 
base de cálculo reduzida.  

  
“A alíquota mínima de 2% e a máxima de 5% já são fixadas na Lei 
Complementar. O problema é que os municípios fazem leis ordinárias mudando suas 

bases de cálculo. Claro que isso é irregular, mas esse julgamento é feito pelo STF, o 
que geralmente leva muito tempo” diz Maria Leonor, que considera positivas as 

proibições trazidas pelo PLS 386. 
  
O projeto também melhora outro ponto da Lei Complementar 116: a cobrança do ISS 

no caso de exportações de serviços. Em geral, pelo texto da lei, o imposto não pode 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/base_de_calculo


ser cobrado nas exportações, exceto quando o resultado do serviço é verificado no 
Brasil.  
  

“O que seria ‘resultado do serviço’? O resultado de serviços de pesquisas laboratoriais 
prestados lá fora, por exemplo, podem retornar indiretamente ao país. Caberia a 

cobrança do ISS nesse caso?”, questiona Maucir Fregonesi Jr.   
  

O PLS aperfeiçoa esse ponto da redação, incluindo que a cobrança do ISS ocorra nas 
exportações quando há ingresso de divisas ao País, ou seja, atrela o resultado do 
serviço prestado no exterior a um retorno financeiro para a empresa que está no Brasil. 

 

Novo Simples deve elevar a carga tributária 

08/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

O projeto do Simples Nacional criado em 2007, com a aplicação da Lei Complementar 
123, consiste num regime tributário simplificado e diferenciado, em que as micros e 
pequenas empresas têm suas contribuições e arrecadações de tributos unificadas, bem 

como o parcelamento de débitos.  
 

O mesmo está prestes a sofrer alterações, conforme projeto de lei na Câmara dos 
Deputados 125/2015. Mudanças que, em parte, atendem as reivindicações da classe 
empresarial. 

 
A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), que compreende o 
Sistema Sescap/Sescon, tem acompanhado de perto os projetos que tramitam no 
legislativo e se posicionado em defesa da classe empresarial brasileira. Observa-se a 

agenda política e legislativa lançada anualmente pela Fenacon. 
 

“Por um lado, o Sescap-Ldr, junto à Fenacon, é favorável ao projeto tendo em vista 
possibilitar a manutenção da atividade empresarial, os empregos e a melhoria do 
ambiente de negócios. Porém, por outro lado, questionamos a apuração dos tributos 

que se tornarão mais complexas, o aumento da carga tributária e o novo teto que já 
está defasado antes de entrar em vigor”, comenta o presidente do Sescap-Ldr, Jaime 

Cardozo. 
 

O texto-base que foi aprovado pelo Senado inclui 140 atividades no novo Simples, o 
que representa cerca de 450 mil empresas beneficiadas, como hospitais, clínicas 
médicas, cervejarias, vinícolas, entre outros. 

 
“A inclusão de algumas atividades no anexo III beneficiarão diretamente atividades 

que antes eram tributadas no anexo VI, como é o caso das atividades medicina, 
arquitetura, odontologia, e psicologia; e agora juntam-se a atividades como 
fisioterapia e corretores de seguros, com tributação mais favorável no anexo III, e que 

se aprovado como está o PL 125/2015 terão que se preocupar também com o ‘Fator 
r’ no cálculo de seus impostos, ou seja, o ‘Fator r’ determina que sua despesa com 

folha de pagamento deverá ser igual ou superior a 28% de seu faturamento, pois caso 
contrário serão tributadas pelo novo anexo V, que tem uma tributação 158,33% maior 
que o anexo III em sua primeira faixa”, explica o presidente do Sescap-Ldr. 
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Cardozo ainda destaca que com a ampliação dos limites da tabela do tratamento 
tributário diferenciado divulgado, que serão alterados dos atuais R$ 3,6 milhões para 

R$4,8 milhões, estes deverão ser calculados a parte e os impostos recolhidos em guias 
separadas, como ISSQN e ICMS.  

 
Fato este que implicará no aumento da carga tributária para pequenas e médias 

empresas e aumento dos trabalhos burocráticos de cálculo e cumprimento das 
obrigações acessórias por parte das empresas contábeis.  
 

“Além do que, já temos uma defasagem na tabela de 77% e seu teto para 2017 já 
deveria ser de R$ 5,4 milhões, sendo que alguns especialistas falam em até R$ 6,3 

milhões”, ressalta o presidente do Sescap-Ldr. 
 
Outra novidade, entretanto positiva, será o aumento dos limites para o 

Microemprendedor Indvividual (MEI) de R$ 60 mil para R$ 81 mil, categoria que se 
encontra hoje com mais de 55% de inadimplência. 

 
O projeto de lei prevê também a implementação do Refis, com o parcelamento de 
dívidas fiscais em até 120 meses. Vale lembrar que hoje a possibilidade de 

parcelamento é de apenas 60 meses, no entanto, diferente do que acontece 
tradicionalmente no Refis para grandes empresas, com desconto em juros e multas, 

para as microempresas e empresas de pequeno porte acontecerá somente a dilatação 
do prazo para pagamento. 
 

“A aprovação como se encontra o atual PL 125/2016 trará muitos efeitos positivos 
para economia nacional, mas é necessário muita prudência na comemoração de sua 

possível aprovação, estabelecendo critérios de análise por parte do micro e pequeno 
empresário de alguns setores beneficiados, principalmente em relação aos prováveis 
aumentos de carga tributária e custo administrativo com novas obrigações acessórias 

que podem surgir”, ressalta o presidente do Sescap-Ldr. 
 

Multa de 10% por demissão sem justa causa não irá para conta do Tesouro 

08/08/2016 – Fonte: G1 
 

O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira (5), no "Diário Oficial da 
União", portaria que estabelece que as receitas oriundas da multa de 10% por demissão 

sem justa causa, e da contribuição mensal devida de 0,5% sobre a remuneração, deixarão 
de transitar pela Conta Única do Tesouro Nacional. 
 

Segundo o governo, estes recursos, relativos às contribuições sociais do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), deverão ser transferidas pela rede bancária à Caixa 

Econômica Federal, agente operador do FGTS. Não há nenhuma mudança para o 
trabalhador. 

 
A passagem destes recursos pela conta do Tesouro Nacional gerou problemas para o 
governo em 2014. Naquele ano, o Tesouro não repassou o dinheiro do FGTS para a Caixa 

Econômica Federal, o que acabou gerando as "pedaladas fiscais", quitadas no fim de 2015. 
 

Instituída durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001, o adicional de 10% 
da multa por demissão sem justa visava cobrir um déficit de R$ 40 bilhões no FGTS, gerado 
com o pagamento de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I. Esse déficit já foi 

coberto, mas a multa foi mantida pela presidente afastada, Dilma Rousseff, em 2013. 
 

O Ministério da Fazenda esclareceu que, com a portaria publicada nesta sexta-feira, estes 
valores deverão permanecer na Caixa Econômica Federal, que passará a ser responsável 
pelo registro contábil de receita e despesa no Sistema Integrado de Administração 

Financeira doGoverno Federal (SIAFI). 
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De acordo com o governo, a nova regra "aperfeiçoa" os procedimentos para recolhimento 
e contabilização dos recursos relativos às contribuições sociais da lei complementar 110, 
de 2001. O objetivo é "conferir maior transparência e previsibilidade aos procedimentos 

de recolhimento e repasse desses recursos", explicou. 
 

O Ministério da Fazenda informou que a portaria restabelece os procedimentos anteriores 
à Portaria 278, do Tesouro Nacional, de 2012 - que determinava que esses recursos, por 

serem receitas da União, deveriam transitar pela Conta Única do Tesouro Nacional para 
registro contábil. "A disponibilização dessa receita, por sua vez, estava sujeita à 
programação financeira feita pelo Ministério do Trabalho junto à STN", acrescentou. 

 
O governo informou ainda que a alteração se deu em razão do entendimento de que as 

contribuições instituídas pela lei complementar 110, de natureza tributária, "constituem 
receitas integralmente destinadas ao FGTS e, ainda que integrem o orçamento da União e 
devam ser registradas e executadas no SIAFI, não há necessidade de seu trânsito 

financeiro na Conta Única do Tesouro Nacional". 
 

Mercedes-Benz reafirma que irá demitir trabalhadores no ABC 

08/08/2016 – Fonte: G1 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

A Mercedes-Benz voltou a dizer que irá demitir funcionários da fábrica de caminhões e 
ônibus em São Bernardo do Campo (SP). A montadora diz ter 1.870 trabalhadores 

excedentes atualmente; até junho eram 2.500, mas 630 entraram para o Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) aberto naquele mês. A adesão, no entanto, ficou abaixo do 
que a empresa esperava. 

 
"Nesse momento, diante de um cenário que tem se agravado cada vez mais, não temos 

outra alternativa a não ser a redução do quadro de pessoal dessa fábrica", afirmou a 
montadora, em nota. A Mercedes já tinha falado durante o ano sobre a possibilidade de 
cortes no Brasil. 

 
A fabricante não divulgou se demitirá todos os 1.870 funcionários que considera 

excedentes. 
 

Os cortes só podem ser feitos a partir de setembro, pois, devido à adesão de toda a fábrica 
ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE) entre setembro do ano passado e o fim de 
maio deste ano, os funcionários têm estabilidade até 31 de agosto. 

 
Do total de funcionários, 1.400 estão em licença remunerada por tempo indeterminado 

desde fevereiro último. "Ainda assim, a fábrica continua operando com um dia a menos 
na semana com a concessão de folga remunerada para os demais funcionários das áreas 
produtivas", disse a Mercedes. 

 
"Há 4 anos, o desempenho do mercado de veículos comerciais tem sido muito difícil. A 

Mercedes-Benz tem sofrido os efeitos dessa drástica queda causada pela crise política e 
econômica do país", argumentou. "É importante lembrar que, desde 2014, a empresa vem 
adotando diversas medidas de flexibilidade e gestão de mão de obra para gerenciar o 

excedente de mais de 2,5 mil pessoas na fábrica de São Bernardo do Campo." 
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Sindicato pede negociação 
A montadora diz que continua em negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos local, mas 
a entidade nega. 

 
Os representantes dos trabalhadores dizem que foram informados de que haverá 

demissões por meio de um comunicado enviado pela empresa aos funcionários na última 
terça (2). 

 
"Procuramos a empresa logo após tomarmos conhecimento do comunicado e tentamos 
apresentar medidas alternativas, mas a empresa se mostrou irredutível”, afirma o vice-

presidente do sindicato e trabalhador na Mercedes, Aroaldo Oliveira. 
 

"Sabemos que há queda na produção, mas acreditamos que existam outras formas de 
atravessar este período, como a renovação do PPE, layoff, ou outros instrumentos que 
preservem empregos", completa. 

 
Sem previsão de discutir o assunto com a montadora, o sindicato realizou uma paralisação 

na fábrica na última quinta-feira (4) e outra, com apenas 1 setor, durante a manhã desta 
sexta (5), reunindo também parte dos funcionários que estão de licença. 
 

A Mercedes também tem fábrica de veículos pesados em Juiz de Fora (MG), mas afirma 
que não há cortes previstos para a unidade. 

 

Sindicato nega oferta para evitar corte na Carmen Steffens e é alvo de críticas 

08/08/2016 – Fonte: G1 
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Cerca de 400 funcionários da empresa de sapatos Carmen Steffens, em Franca (SP), 
fizeram uma manifestação em frente ao sindicato da categoria, na manhã desta sexta-

feira (5), depois que a grife iniciou um processo de demissões nesta semana. 
 
Os empregados são contrários à decisão do sindicato, que não aceitou proposta feita pela 

Carmen Steffens para evitar os cortes. A empresa se propôs a reduzir a jornada de 
trabalho e cortar os salários.  

 
Segundo o departamento jurídico da empresa, 127 pessoas seriam demitidas e os avisos 

prévios começaram a ser emitidos depois que o sindicato se recusou a fechar o plano de 
corte de gastos. 
 

Procurado, o presidente do Sindicato dos Sapateiros Sebastião Ronaldo Oliveira informou 
que a empresa não enfrenta crise financeira que motive a redução salarial ou as demissões 

e afirmou que o processo de negociação será reaberto na próxima segunda-feira (8). 
 
Protesto 

Os cerca de 400 manifestantes que se concentraram em frente à sede do sindicato da 
categoria, em Franca, são contrários à decisão. 

 
"Queríamos que eles [sindicato] aceitassem o acordo que a gente quase que há um mês 
fez com a empresa e eles não assinaram", disse a sapateira Fernanda Carvalho de Paula. 
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"É uma proposta boa para os funcionários, porque senão ia ficar todo mundo 
desempregado". 
 

No dia 20 de julho, a direção da empresa apresentou ao Sindicato dos Sapateiros 
apresentou uma proposta em que os funcionários trabalhariam de segunda a quinta-feira 

e teriam quatro sextas-feiras descontadas dos salários. 
 

Segundo a direção da empresa aos funcionários, esse plano de redução daria estabilidade 
no emprego até março do próximo ano. "Numa crise dessas, quem não tem medo de ser 
demitido, por isso queríamos que o sindicato assinasse", comentou Fernanda.  

 
Ainda de acordo com a funcionária, sem a assinatura do acordo, barrado pelo sindicato na 

última quarta-feira (3), a empresa começou a demitir. "A empresa chamou a gente para 
conversar e a empresa não queria demitir ninguém, quem demitiu foi o sindicato".  
 

Empresa 
Em e-mail, o advogado responsável pelo departamento jurídico Juliano Brunelli informou 

que há um ano a Carmen Steffens enfrenta queda na produção, com redução de 30% dos 
pedidos de produtos. Além disso, a empresa acumula 30% de produção ociosa e também 
mão-de-obra parada. 

 
"Pensando nas pessoas que conosco trabalham, pensando na família destas, mas também 

pensando na empresa, mão de obra, (..) tentamos um acordo com os funcionários, que 
no caso depende de um aval do sindicato da categoria, no sentido de promovermos uma 
redução de jornada", diz o e-mail. 

 
Segundo a empresa, o plano foi discutido com o sindicato em três oportunidades, em 14 

de julho, 20 de julho e 3 de agosto. Na terceira reunião, na presença de um representante 
do Ministério Público do Trabalho, a empresa concordou em aumentar a estabilidade dos 
funcionários para março de 2017. 

 
Sindicato 

Procurado pela reportagem do G1, o presidente do Sindicato dos Sapateiros de Franca, 
Sebastião Ronaldo Oliveira, discordou do cenário de crise apresentado pela empresa e 
afirmou que o plano de redução de gastos prejudicaria os funcionários. O sindicalista 

informou também que os funcionários estariam em desacordo. 
 

"A empresa não tem nada que comprova que está em crise, pelo contrário, tem provas de 
que ela está em crescimento, mesmo porque no ano passado a empresa ficou em segundo 
lugar no faturamento, e os trabalhadores nas assembleias se manifestaram para que o 

sindicato não assinasse embaixo da proposta", disse Oliveira. 
 

Segundo o presidente do sindicato, a manifestação desta sexta-feira foi organizada pela 
empresa. "Fizeram para o sindicato assinar embaixo e reduzir o salário dos trabalhadores 

e prejudicar a vida dos trabalhadores. Não foi uma manifestação pela vontade dos 
trabalhadores, foi organizada pelos empresários", comentou. 
 

Apesar das justificativas dada pelo sindicalista, os representantes da categoria se 
dispuseram a voltar a discutir o plano de corte de gastos a partir de segunda-feira. "Nós 

vamos reabrir o processo, no sentido que garanta o emprego dos trabalhadores, que 
nenhum seja demitido e que essa proposta não seja aquela que no final do mês vai 
diminuir e o trabalhador vai receber algo a menos no seu salário", disse Oliveira. 

 

Trabalhadores contra o sindicato 

08/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 
Um protesto de funcionários da Carmen Steffens, que produz calçados e artigos de 

couro, parou o centro de Franca ontem. Mais de 400 trabalhadores protestaram na 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/06/internas_economia,791609/trabalhadores-contra-o-sindicato.shtml


porta do Sindicato dos Sapateiros contra a postura dos sindicalistas de não aceitar a 
proposta da empresa, que ofereceu redução da jornada de trabalho e dos salários para 
evitar 127 novas demissões. Segundo a entidade, outros 200 já teriam perdido o 

emprego neste ano. 
 

A empresa quer cortar o turno das sextas-feiras e os manifestantes alegam que o 
sindicato não ouviu a maioria deles, que seria favorável à medida. Após o protesto, 

que interrompeu o trânsito na Rua Padre Anchieta, uma das principais da cidade, 
sindicalistas resolveram reabrir as negociações. 
 

"O sindicato deve ouvir e se pôr no lugar de cada um antes de tomar qualquer decisão", 
diz o funcionário Thiago Melvilhe. "Eles não veem que muita gente vai perder o 

emprego, incluindo pais de família", reclamou Odair dos Santos, que também trabalha 
na Carmen Steffens. Ele é favorável ao acordo, mesmo com redução de salários. 
 

Ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Sindicato dos Sapateiros chegou a 
negociar com a empresa. Mas na quarta-feira declarou que a proposta empresarial 

havia sido rejeitada, para que medidas do tipo não se espalhem por outras fábricas.  
 
O presidente da entidade, Sebastião Ronaldo de Oliveira, disse ontem que voltará a 

se reunir com representantes da empresa na segunda-feira. "Mas não concordamos 
em rebaixar a condição de vida do trabalhador e não aceitamos demissões", afirmou. 

 
Um representante da empresa, Miguel Migueletti, disse que, com a recusa do sindicato, 
os empregados já começaram a receber o aviso prévio. "A abertura de negociação é 

um sinal de que isso pode ser evitado." 
 

Sindicatos tentam elevar imposto de patrão e empregado 

08/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
No momento em que o governo propõe uma reforma trabalhista, em que acordos 

negociados prevaleceriam sobre a legislação em vigor, sindicalistas articulam a 
aprovação no Congresso de projeto de lei que amplia imposto sobre patrões e 

empregados. 
 

O projeto aumenta em cerca de 50% os valores do imposto sindical pagos por patrões 
e autônomos –a parte dos trabalhadores, que hoje equivale a um dia de salário por 
ano, não muda. 

 
Outra mudança em discussão é a obrigatoriedade da chamada taxa negocial, hoje 

existente em alguns sindicatos, mas não obrigatória. 
 
Essa taxa, pelo projeto, pode chegar a 1% do salário anual do trabalhador (a depender 

do sindicato) e seria paga exclusivamente por ele. 
 

Em contrapartida, seria criada uma agência para regular sindicatos, com a participação 
de empresas e trabalhadores, sem governo. 
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CONGRESSO 
A proposta está pronta para ser votada por uma comissão especial do Congresso 
comandada por deputados que já foram sindicalistas. 

 
Segundo a Folha apurou, alguns líderes sindicais defendem que a aprovação do 

projeto entre na negociação da reforma trabalhista. 
 

O deputado federal Paulinho (SD-SP), líder da Força Sindical e que presidiu a comissão 
especial que elaborou o projeto, afirmou que o presidente interino, Michel Temer, 
perguntou se seria possível aprovar a medida "como um pacote". 

 
De acordo com Paulinho, esse formato seria ruim para os sindicatos e, desde a semana 

passada, começaram negociações para aprovar o projeto independentemente de 
outras medidas. 
 

Assessores presidenciais dizem não ser favoráveis, neste momento, à criação de novos 
tributos e taxas, mas ressalvam que o tema é de interesse dos sindicatos e que eles 

têm liberdade para buscar sua aprovação. 
 
No ano passado, o imposto sindical arrecadou R$ 3,4 bilhões. Uma parte desse dinheiro 

vai para o Ministério do Trabalho para financiar ações de requalificação. 
 

Com os novos valores do imposto e a taxa negocial, a estimativa é que o valor poderia 
dobrar em relação ao arrecadado hoje. 
 

"O movimento sindical está esfacelado e se nós mesmos não cuidarmos de 
reorganizar, ninguém vai fazer por nós", disse Paulinho. 

 
Durante os debates na comissão da Câmara, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
defendeu que a taxa negocial substituísse o imposto sindical. Essa posição conta com 

a simpatia de assessores de Temer, porém foi derrotada por outras centrais.  
 

Empreendedores e gerentes são diferentes, afirma dono da WPP 

08/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Um assunto é especialmente sensível para Martin Sorrell: o questionamento ao que 
recebe como principal executivo da WPP, maior grupo de publicidade do mundo. No 

ano passado, foram US$ 103 milhões (R$ 328 milhões), um dos pagamentos mais 
altos do mundo corporativo, valor que desagradou a uma parte dos acionistas da 

empresa. 
 
Ao rebater as críticas, Sorrell aponta a diferença que enxerga entre empreendedores 

e gerentes. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1797392-programas-de-emprego-tem-pouco-resultado-dizem-economistas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1797807-decisao-sobre-aumento-de-impostos-pode-sair-no-final-do-mes-diz-meirelles.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1800191-empreendedores-e-gerentes-sao-diferentes-afirma-dono-da-wpp.shtml


* 
Folha - O sr. foi questionado pelo que recebeu como executivo. O que pensou 
sobre isso? Martin Sorrell - Eu comecei a WPP com duas pessoas, eu e mais uma,  

em 1985, num porão de Londres. Era uma negócio de manufatura na Bolsa de Valores, 
que valia US$ 1,5 milhão e hoje vale US$ 30 bilhões. Eu não vou pedir desculpas por 

isso. 
 

Toda a minha riqueza está na empresa. Investi dinheiro no negócio, fiz isso no começo 
e diversas vezes. Eu me divorciei cerca de dez anos atrás e tive que vender ações, 
mas foi isso em 31 anos. Estou totalmente comprometido com o negócio, todo o meu 

dinheiro. Tenho uma pequena casa em José Ignacio, no Uruguai, é verdade.  
 

Nada esbanjador, uma pequena casa. Não tenho um museu ou uma grande coleção 
de arte. 95% do meu dinheiro está na empresa e tem estado lá por 31 anos. 
 

Outra coisa é que empregamos 190 mil pessoas. Vamos dizer que sejam 200 mil e 
vamos assumir que cada unidade familiar tem três pessoas. Isso significa que 600 mil 

pessoas dependem da empresa. Isso é bom.  
 
No Reino Unido, nos últimos quatro anos, fomos de 12 mil para 16.500 pessoas, num 

momento em que a economia britânica esteve ok, mas não brilhante. Então não vou 
pedir nenhuma desculpa por isso. 

 
Esse tipo de crítica a empreendedores, isso lhe surpreende? 
Em alguns países, eles gostam de jogar você para baixo. É inveja, ou como quiser 

chamar. Nos EUA creio que é verdadeiro que as pessoas celebram o sucesso. Em certa 
medida, é isso que Donald Trump [empresário candidato à presidência dos EUA] 

representa.  
 
Você pode argumentar se Trump tem tanto sucesso quanto ele diz que tem. Ele afirma 

que é ótimo, fabuloso, fantástico etc. Podemos discutir se ele é tão fantástico assim. 
Mas o fato é que nos EUA as pessoas festejam o sucesso. 

 
Quando você falha nos EUA você não é rotulado. Donald Trump quebrou quatro vezes 
e deu a volta por cima. Mas em alguns países, se você falha, você é rotulado, marcado 

como gado. 
 

Creio que há uma diferença muito grande aí. Há pessoas que começam negócios, que 
você chama de empreendedores, o que significa tomar risco, e gerentes. Não estou 
dizendo que gerentes são coisas ruins, eles são coisas boas. Mas são diferentes. Nosso 

negócio funciona 24/7. Com clientes você não pode ir dormir. Não há Natal. Você está 
sempre de pé. Isso é uma coisa. 

 
A outra coisa, havia um técnico famoso na Inglaterra chamado Bill Shankly. Era 

treinador do Liverpool, nos tempos em que o Liverpool era realmente bom. Era como 
um Alex Ferguson dos anos 1970.  
 

Ele dizia –isso é bom para o Brasil– o futebol não é uma questão de vida ou morte, é 
mais importante do que isso. Então a WPP não é uma questão de vida ou morte, é 

mais importante do que isso. É uma atitude diferente. 
 
Gerentes não são ruins, não estou dizendo que são ruins, são apenas diferentes. Se 

você começa um negócio, essa é outra analogia, isso é o mais próximo que você pode 
chegar de ter um bebê. Não fisicamente, mas mentalmente. Porque se você começa 

algo, você está totalmente comprometido com isso.  
 
 

 



Voltando à questão da compensação: as pessoas têm que entender essa diferença. Se 
não entenderem isso, é usar as regras dos gerentes, você destrói os empreendedores. 
Ou vocês os destrói ou eles vão para outro lugar. 

 
Eu realmente acho que esse é um grande risco, um problema real. Você não pode 

aplicar as mesmas regras para todas as situações. Se fizer isso, fica com o mínimo 
denominador comum, não com o máximo múltiplo comum. O que você deveria estar 

buscando é o máximo múltiplo comum. 
 
Eu me sinto realmente obcecado por isso. Faço isso há 31 anos. A vida média de um 

presidente-executivo é de seis ou sete anos, nos EUA e no Reino Unido. Eu assumi um 
compromisso de longo prazo.  

 
Não é que estou chegando, tomando opções [de ações] e vendendo em dois anos por 
um lucro gordo. Se as ações sobem, eu me dou bem. Se caem, eu morro. A coisa ruim 

é que você não recebe crédito por isso. 
 

Warren Buffet escreveu 20 anos atrás: você não daria uma opção a uma instituição a 
custo zero, então por que faz isso com os gerentes? Por que quando você dá opções 
aos gerentes, o tempo para exercê-las é usualmente de dez anos, com custo zero.  

 
Você não faria isso com uma instituição a menos que cobrasse pelo dinheiro, então 

por que faz isso com os gerentes? Eu comecei isso há 31 anos, tivemos altos e baixos. 
Tivemos três recessões. 
 

Claro que fico sensível em relação a isso, provavelmente falei mais aqui do que jamais 
havia dito a qualquer pessoa. Mas estou muito seguro nesse aspecto. O problema é 

que você é levado ao menor denominador comum. E o que isso significa? Vai levar as 
pessoas a negócios privados, para o private equity [gestoras de fundos que compram 
participações em empresas]. É isso o que vai acontecer. 

 
O que não é bom para a sociedade. 

O que o private equity faz é tirar o negócio do mercado, comprar as empresas para 
fora dele, gastar cinco anos consertando-o, usualmente com muito corte de pessoal, 
para então vendê-lo de volta, cinco anos depois pelo valor que foi pago. É uma loucura. 

 

Artigo: Novo-desenvolvimentismo não funciona em países com taxa de 
poupança tão baixa como o Brasil 

08/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Têm tido repercussão na imprensa as propostas conhecidas por novo-
desenvolvimentismo. O ex-ministro da Fazenda Bresser-Pereira, em colaboração com 
os professores José Oreiro e Nelson Marconi, acaba de lançar o livro "Macroeconomia 

Desenvolvimentista". 
 

O ponto de partida da análise novo-desenvolvimentista é que a indústria de 
transformação é um setor especial. Ele lidera o desenvolvimento econômico, e o 
investimento na indústria gera ganhos tecnológicos que transbordam para os demais 

setores.  

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2016/08/1799724-novo-desenvolvimentismo-nao-funciona-em-paises-com-taxa-de-poupanca-tao-baixa-como-o-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/samuelpessoa/2016/08/1799724-novo-desenvolvimentismo-nao-funciona-em-paises-com-taxa-de-poupanca-tao-baixa-como-o-brasil.shtml


 
Ou seja, uma falha de mercado –o ganho social do investimento no setor industrial é 
maior do que o ganho privado– justifica algum tipo de intervenção do setor público 

nos mercados para estimular o investimento no setor. 
 

Uma das novidades da abordagem é a maior preocupação com o equilíbrio fiscal, em 
comparação ao desenvolvimentismo tradicional. 

 
Outro elemento importante da estratégia novo-desenvolvimentista é algum tipo de 
controle cambial. A ideia é que câmbio real mais desvalorizado induz maiores 

investimentos na indústria e aumenta o crescimento de longo prazo da economia. 
 

Segundo essa escola, a valorização do câmbio ao longo do governo Lula (2003-2010) 
seria responsável pela perda –ao menos em parte– do dinamismo da economia. 
 

Minha interpretação é distinta. Nos melhores anos do governo Lula, os ganhos de 
produtividade e as boas perspectivas estimularam o crescimento do investimento em 

velocidade superior à da economia.  
 
Nossa economia política impediu que o maior crescimento no período gerasse elevação 

da poupança doméstica, para financiar o aumento do investimento. 
 

O aumento da taxa de investimento, com uma taxa de poupança doméstica estável, 
gerou a contínua piora das contas externas –pela necessária absorção de poupança 
internacional– e a consequente valorização do câmbio. Ou seja, caso não houvesse a 

valorização do câmbio e a maior absorção de poupança externa, a inflação teria sido 
maior. 

 
Houve naquele período fortíssimo processo de acumulação de reservas, que contribuiu 
para moderar o processo de valorização. No entanto, no Brasil a acumulação de 

reservas não é muito efetiva para impedir um processo de valorização do câmbio, pois, 
devido à baixa poupança do setor público, o Banco Central tem que emitir dívida 

doméstica para recomprar os reais que emitiu para adquirir as reservas. 
 
Nos países asiáticos, que praticaram políticas próximas das defendidas pelos novos-

desenvolvimentistas, a elevada taxa de poupança permite que a acumulação de 
reservas não pressione a liquidez e a inflação domésticas. 

 
Chegamos sempre ao mesmo ponto: controlar o câmbio sem que o setor público tenha 
posição fiscal extremamente sólida só redunda em inflação. Por outro lado, se houver 

forte aumento da poupança pública, o câmbio real desvalorizar-se-á naturalmente. 
 

Finamente, a adoção de alguma meta de câmbio real tem o efeito colateral ruim de 
estimular que as empresas assumam passivos em moeda estrangeira mesmo que não 

tenham seguro contra oscilações do câmbio nominal. Aumentam em muito os riscos 
de uma crise cambial. 
 

Sem entrar no mérito do argumento principal –a essencialidade da indústria de 
transformação para desenvolvimento econômico–, o novo-desenvolvimentismo é um 

modelo que pode até funcionar nas economias asiáticas que apresentam taxas de 
poupança acima de 35% do PIB.  
 

Difícil imaginar que irá funcionar com nossos ridículos 15%-20% do PIB de taxa de 
poupança!  

 
(Samuel Pessoa- É formado em física e doutor em economia pela USP e pesquisador 
do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.) 

 
 



Asfixia financeira das empresas ameaça recuperação da economia 

08/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
As perspectivas de retomada da economia brasileira são ameaçadas pela asfixia 

financeira das empresas privadas, que estão atoladas em dívidas e encontram 
dificuldades para voltar a investir. 
 

No período de 12 meses encerrado em março, mais da metade das companhias de 
capital aberto não conseguiu gerar recursos suficientes para cobrir despesas com juros 

e parcelas de suas dívidas. 
 
Em 2014, quando a economia brasileira começou a encolher, pouco mais de 30% 

dessas empresas se encontravam em situação semelhante. 
 

"A condição das empresas se agravou de forma tremenda", diz o economista Carlos 
Antonio Rocca, do Centro de Estudos do Instituto Ibmec. "Elas não conseguiram nem 
arcar com o pagamento de juros, condição mínima de sobrevivência no curto prazo." 

 
A pedido da Folha, Rocca analisou os balanços apresentados em março por 284 das 

maiores companhias de capital aberto do país e calculou os indicadores que permitem 
avaliar sua solvência. 
 

Considerando sua atual capacidade de geração de caixa, 4 em cada 10 empresas 
precisariam de mais de cinco anos para faturar o suficiente para quitar suas dívidas. 

Sem equacionar o endividamento excessivo, o acesso das empresas ao crédito 
bancário –que ficou mais escasso e caro com a recessão– tornou-se ainda mais 
restrito. 

 
Sem recursos, as empresas cortam investimentos para aquisição de máquinas e 

inovação, que poderiam aumentar a eficiência e dar impulso à retomada da economia. 
Isso limita a capacidade do país de voltar a crescer, problema que, segundo 
economistas, pode ter efeito duradouro. 

 
"A principal característica dessa crise é um problema generalizado de solvência", 

afirma o economista Paulo Leme, presidente do conselho do banco americano Goldman 
Sachs no Brasil. "Se o setor privado não resolver seu endividamento, não conseguirá 

voltar a investir." 
 
Desde o segundo trimestre de 2014, início da atual recessão, a taxa de inadimplência 

das empresas subiu de 3,4% para 5,1% dos empréstimos, segundo o BC. Isso tem 
contribuído para diminuir o lucro dos maiores bancos do país. 

 
O estrangulamento sem precedentes foi provocado, em parte, pela falsa percepção de 
que o país tinha saído ileso da crise global de 2008. 

 
"Os empresários acreditaram no Brasil grande, se endividaram para ampliar a 

produção, abrir lojas e levantar edifícios", diz Marcelo Gomes, presidente da 
consultoria Alvarez & Marsal, especializada na reestruturação de empresas, no Brasil. 
"Com a crise, a demanda por tudo isso desapareceu, mas as dívidas, não." 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1799723-asfixia-financeira-das-empresas-ameaca-recuperacao-da-economia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1799059-expectativa-do-brasileiro-com-economia-oscila-menos-diz-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1798249-o-risco-e-a-frustracao-das-expectativas-diz-lider-industrial.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1798249-o-risco-e-a-frustracao-das-expectativas-diz-lider-industrial.shtml


A situação foi agravada pelo aumento da inflação –que, além de corroer ganhos, forçou 
o BC a aumentar os juros– e pela desvalorização da moeda brasileira, que fez explodir 
as dívidas em dólar. 

 
Segundo o Banco Central, o saldo da dívida externa das companhias não financeiras 

passou de US$ 58 bilhões em março de 2008 para US$ 106 bilhões em junho deste 
ano. 

 
Além disso, o avanço das investigações da Operação Lava Jato tornou frágil a situação 
financeira das grandes construtoras e de empresas ligadas à Petrobras, fazendo os 

bancos se retraírem. 
 

PROTEÇÃO 
Com a corda no pescoço, um número crescente de empresas tem recorrido à Justiça 
em busca de proteção para negociar melhores condições com os credores. Apesar do 

alívio, nem sempre dá certo. 
 

O empresário Marcelo Carneiro, dono da construtora Tecnosolo, conhece bem essa 
realidade. Sem receber por obras que fez para o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), ele entrou em recuperação judicial em 2012. 

 
Um ano depois, saiu do processo com as dívidas equacionadas. Mas teve dificuldades 

para receber da Prefeitura do Rio de Janeiro por obras feitas para a Olimpíada, caiu de 
novo no vermelho e foi à Justiça contra a cidade. 
 

Carneiro cobra R$ 23 milhões, mas diz que a maior parte será entregue a fornecedores 
quando receber. "Vão sobrar só R$ 3 milhões para investir", afirma. A Tecnosolo 

demitiu 600 funcionários e ficou com 60. A crise tornou investimentos em inovação 
imprescindíveis: "Quem não inovar está morto", diz.  
 

Cobre avança, após dado bom dos EUA e à espera de indicadores da China 

08/08/2016 – Fonte: Jornal do Comércio  

 
Os futuros de cobre operam em alta em Londres e Nova Iorque na manhã desta 
segunda-feira (8), sustentados por maior otimismo em relação à economia dos EUA 

após a publicação de dados fortes do mercado de trabalho norte-americano. 
 

Por volta das 7h05min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London 
Metal Exchange (LME) subia 0,73%, a US$ 4.831,00 por tonelada. 
 

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre 
para setembro avançava 0,88%, a US$ 2,1730 por libra-peso, às 8h10min (de 

Brasília). 
 

Na sexta-feira, os EUA anunciaram a criação de 255 mil empregos em julho, resultado 
que veio bem acima das 179 mil vagas previstas por analistas. 
 

O cobre mantém o tom positivo nos negócios da manhã apesar de dados fracos de 
importação da China. Em julho, as importações chinesas de cobre recuaram 14% ante 

o mês anterior, a 360 mil toneladas. Na comparação anual, no entanto, o volume 
importado representou alta de 2,9%. 
 

Nesta semana, os investidores vão acompanhar uma série de outros indicadores 
chineses de peso, incluindo de inflação, produção industrial e vendas no varejo. A 

China é o maior consumidor mundial de cobre e de outros metais básicos. 
 
Também na LME, a tendência entre outros metais era majoritariamente positiva. O 

alumínio para três meses subia 0,76%, a US$ 1.657,50 por tonelada, o chumbo 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/514290-cobre-avanca-apos-dado-bom-dos-eua-e-a-espera-de-indicadores-da-china.html


avançava 0,87%, a US$ 1.802,00 por tonelada, o zinco registrava alta de 0,66%, a 
US$ 2.281,50 por tonelada, e o níquel tinha valorização mais expressiva, de 1,07%, 
a US$ 10.825,00 por tonelada. A única exceção era o pouco negociado estanho, que 

caía 0,38%, a US$ 18.280,00 por tonelada. 
 


