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 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.654/2016 - MINISTÉRIO DA FAZENDA FACILITA 

REGULARIZAÇÃO DE CAPITAIS NO EXTERIOR 

 MERCEDES PARA PRODUÇÃO EM S. BERNARDO POR TEMPO INDETERMINADO 

 EDITORIAL: PRIVATIZAÇÕES EM NOVO RITMO 

 PROPOSTA PARA REGULAMENTAR TERCEIRIZAÇÃO DIVIDE OPINIÕES 

 ARTIGO: TERCEIRIZAÇÃO É ALÍVIO BEM VINDO À CRISE 

 GOVERNO APRESSA A REFORMA TRABALHISTA 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA TERÁ EXIGÊNCIA MAIOR DE ANOS DE CONTRIBUIÇÃO 

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA DEVE “APOSENTAR” O FATOR PREVIDENCIÁRIO 

 ARTIGO: PERFIL DO EMPREENDEDOR 

 LAVA JATO E CRISE ABREM CANAL PARA INVESTIMENTO CHINÊS 

 MODELO HORIZONTAL DE GESTÃO, ONDE NÃO HÁ HIERARQUIA, É MENOS SIMPLES 

DO QUE PARECE 

 INADIMPLÊNCIA DA CAIXA ESTARIA SUBESTIMADA 

 “MINERAÇÃO” DE BITCOINS VIRA NEGÓCIO MILIONÁRIO E ATRAI GIGANTES DA 

TECNOLOGIA 

 TRANSAÇÕES COM MOEDA VIRTUAL DEVEM SER DECLARADAS 

 93% DOS EXECUTIVOS DIZEM CONHECER ALGUÉM CORRUPTO 

 ‘NÃO SUBIR IMPOSTO É CONTRA O PAÍS’, AFIRMA ABÍLIO DINIZ 

 MORGAN STANLEY: NOSSA POSIÇÃO COMPRADA PREFERIDA É COM O REAL 

BRASILEIRO 

 PREJUÍZO DA MMX CAI 99,7% E TOTALIZA R$ 1,03 MILHÃO 

 EXPORTADORES DE ELETROELETRÔNICOS COMEÇAM A CORTAR METAS DE 

EXPORTAÇÃO 

 DESENGRAXANTE ECOLÓGICO GARANTE LIMPEZA MAIS SEGURA E EFICIENTE DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 CICLOMOTORES DISTORCEM SETOR DE MOTOS 

 DAF SE PREPARA PARA CRESCIMENTO EM 2017 

 INDÚSTRIA QUER ‘AÇÕES REAIS’ NA ECONOMIA 
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 UM ESTÍMULO AO PEQUENO EMPREENDEDOR 

 EXPORTAÇÃO PARA TODOS OS PAÍSES DO MERCOSUL CAI DE JANEIRO A JULHO 

 DÓLAR PÕE EM DÚVIDA RECUPERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 

 SERVIÇOS DE REMESSA AO EXTERIOR DRIBLAM TARIFA DE BANCO 

 GOVERNO VAI PROPOR SIMPLIFICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 APROXIMAÇÃO COM ARMÊNIA DEVE INCREMENTAR COMÉRCIO, DIZ MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA 

 AJUSTE ANDA RÁPIDO E NÃO DEPENDE DA PERMANÊNCIA DO GOVERNO, DIZ 

MEIRELLES 

 ARTIGO: CRISE DIFICULTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS 

 MERCADO SOBE ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO PARA 2016 E VÊ QUEDA MENOR DO PIB 

 APLICATIVOS CONTRIBUEM PARA A GESTÃO E PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS 

 COMO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS PODE AJUDAR NA GESTÃO DE UMA EMPRESA 

 MINISTRO ANUNCIA PROGRAMA DE CONCESSÕES PARA GERAR EMPREGOS 

 DIREITOS TRABALHISTAS EM TRANSFORMAÇÃO 

 EDITORIAL: O CAPITALISMO E SEUS CONFORMADOS 

 ARTIGO: ESTAGNAÇÃO SECULAR 

 VOTORANTIM VÊ LUCRO CAIR 47% NO 2º TRIMESTRE, PARA R$ 318 MILHÕES 

 INOVA MINERAL: R$ 1 BI DE ESTÍMULO À MINERAÇÃO 

 SINDICATOS E PATRÕES FECHARAM 186 ACORDOS REDUZINDO JORNADA E 

VENCIMENTO PARA GARANTIR POSTOS DE TRABALHO 
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CÂMBIO 

EM 15/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,169 3,170 

Euro 3,549 3,550 
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Instrução Normativa nº 1.654/2016 - Ministério da Fazenda facilita 

regularização de capitais no exterior 

15/08/2016 – Fonte: Gaia, Silva, Gaede & Associados - Advogados 
   

Foi publicada no Diário Oficial da União em 29/07/2016 a Instrução Normativa RFB nº 
1.654/2016, a qual acrescentou o parágrafo único ao art. 18 da Instrução Normativa 
RFB nº 1.627/2016, que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária (RERCT), instituído pela Lei nº 13.254/2016. 
 

De acordo o novo texto, foi concedida ao contribuinte a possibilidade de antecipar a 
repatriação total ou parcial dos recursos financeiros constantes da Declaração de 
Regularização Cambial e Tributária – DERCAT, desde que o pagamento do Imposto de 

Renda à alíquota de 15% e da multa de 100% sobre o valor do imposto seja efetuado 
assim que os recursos estiverem disponíveis no País. 

 
Anteriormente, a adesão ao programa ficava condicionada ao pagamento do imposto 
e da multa antes que os recursos, oriundos do exterior, pudessem ser repatriados ao 

Brasil.  
 

Nesse sentido, muitos contribuintes estavam com dificuldades em cumprir com a 
disposição da instrução a fim de regularizar seus ativos, pois teriam que providenciar 
o valor do imposto antes do ingresso dos recursos no país. 

 
Com a mudança, os contribuintes com bens e ativos no exterior poderão antecipar a 

entrada de recursos no País para pagar o imposto e a multa referentes aos bens 
repatriados.  
 

Assim, caso o declarante decida antecipar a repatriação total ou parcial dos recursos, 
a instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio deverá se certificar 

de que houve o pagamento do imposto e multa, para então disponibilizar os recursos 
remanescentes ao declarante. 

 

Mercedes para produção em S. Bernardo por tempo indeterminado 

15/08/2016 – Fonte: G1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Mercedes-Benz suspendeu a produção da fábrica de caminhões e ônibus de São 

Bernardo do Campo (SP) nesta segunda-feira (15), por tempo indeterminado. A medida 
foi anunciada na última sexta (12) e ocorre cerca de 10 dias depois de a montadora dizer 
que haverá demissões na unidade. 

 
Praticamente todos os 10 mil colaboradores terão licença remunerada, com exceção dos 

que exercem funções essenciais. A Mercedes informou que há um excedente de mais de 
2 mil trabalhadores na unidade em virtude da "drástica redução de vendas de veículos 
comerciais nos últimos anos". 

 
No último dia 5, a montadora voltou a afirmar queirá demitir funcionários na fábrica do 

ABC paulista, mas não informou nem uma data e nem o número de cortes. 
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Carta fala em demissões 
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa as fábricas de São Bernardo 
do Campo, a Mercedes enviou na última sexta um comunicado aos funcionários, 

explicando a decisão de parar a produção. 
 

A carta termina com a frase: "Na próxima semana informaremos a data de retorno de 
nossas atividades e individualmente a todos os envolvidos sobre o encerramento de seus 

contratos de trabalho". 
 
Procurada pelo G1, a montadora afirmou que, durante o período de licença, irá estudar as 

ações com o excedente de funcionários. 
 

Caso demita, 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. 

 
Histórico 

Desde junho, cerca de 1,8 mil funcionários da Mercedes já estavam em licença, também 
por tempo indeterminado. 
 

Na mesma época, a montadora tentou reduzir o quadro de funcionários com um Programa 
de Demissão Voluntária (PDV), mas a adesão ficou abaixo do que a empresa esperava, 

chegando a 630 funcionários. 
 
Antes disso, a unidade de São Bernardo passou 6 meses no PPE, com jornada e salários 

reduzidos. A montadora decidiu não negociar uma prorrogação da medida, diferente do 
que ocorreu na Volkswagen, por exemplo. 

 
A montadora disse que não há previsão de nenhuma medida restritiva na outra fábrica de 
caminhões do grupo, em Juiz de Fora (MG). Na última segunda (8) e terça (9), houve 

paralisações na unidade durante a negociação de benefícios. As conversas serão 
retomadas em setembro. 

Setor em crise 
No acumulado entre janeiro de julho deste ano, a venda de caminhões e ônibus caiu 32% 
na comparação com o mesmo período do ano passado. 

 

Editorial: Privatizações em novo ritmo 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Iniciada por Dilma Rousseff, a agenda de privatizações da União deve ganhar um ritmo 

mais forte a partir das próximas semanas. A desestatização da economia inclui a venda 
de ativos da Petrobras e da Eletrobrás, alienação de bens da União e a concessão de 

projetos de infraestrutura.  
 

Importante para a recuperação da capacidade de investimento no país e para a 
recuperação das contas públicas, esse processo é também uma oportunidade para o 
brasileiro rever seu conceito sobre o papel do Estado. 

 
O governo interino de Michel Temer, ao acelerar as privatizações, vai contra a opinião 

dominante dos brasileiros. Levantamento recente mostra que 60% das pessoas são 
contra a venda de empresas estatais.  
 

A oposição pode ganhar mais força conforme o processo incomodar as entidades que 
se sentem mais afetadas, como sindicatos e partidos de esquerda. Um primeiro 

exemplo é a greve prometida pelo sindicato dos trabalhadores da BR Distribuidora, 
marcada para começar nesta segunda-feira (15), com apoio de outras categorias 
ligadas ao setor petrolífero. 
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Caberá ao governo Temer dar transparência a qualquer negócio que for feito com a 
iniciativa privada 
 

A contrariedade com a desestatização está calcada em uma visão ultrapassada de 
Estado. A crença de que o caminho para o desenvolvimento é a intervenção direta do 

governo na economia se mostrou errada.  
 

No Brasil, a aplicação prática desse mantra, com o agravante da corrupção, provocou 
diversos problemas. A Petrobras se tornou a petroleira mais endividada do mundo, a 
Eletrobrás ficou cronicamente deficitária e diversas estruturas, como os aeroportos 

administrados pela Infraero, têm eficiência muito menor do que a necessária. 
 

Caberá ao governo Temer dar transparência a qualquer negócio que for feito com a 
iniciativa privada. Ele também terá de comunicar bem as razões de cada venda e 
mostrar como o Estado brasileiro se preparou para regular a atividade empresarial. 

Faz parte desse processo obter o aval dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de 
Contas da União, e restabelecer o bom funcionamento das agências reguladoras – um 

braço do governo que havia perdido força nos últimos anos. 
 
Há boas justificativas, por enquanto, para a lista prévia de desestatizações 

apresentada em entrevistas da equipe de governo. A Petrobras, por exemplo, está em 
uma situação financeira delicada e precisa se desfazer de ativos para reduzir seu 

endividamento.  
 
Ela vendeu recentemente sua participação em um bloco de exploração do pré-sal e 

seu negócio na área de gás. Agora, tem propostas para abrir mão da BR Distribuidora. 
Ao mesmo tempo, a empresa tem conseguido recuperar a rentabilidade, o que já fez 

com que a percepção do mercado sobre a companhia melhorasse. 
 
Na área de aeroportos, não há a possibilidade de haver investimentos novos se o 

modelo de concessões continuar contando com a participação da Infraero. A estatal 
não tem recursos e não pode contar com aportes da União para entrar como sócia dos 

consórcios nos próximos terminais a serem leiloados. Nesse caso, é melhor haver um 
contrato exigente, com fiscalização rigorosa, do que insistir no modelo estatizante. 
 

Ao garantir que vai levar adiante as privatizações, Temer abre um caminho para que 
os investimentos voltem a crescer. Ele terá de vencer o discurso de que essa é a 

“entrega” do país ao capital internacional e, ao mesmo tempo, mostrar ao mundo que 
o momento mudou: o Brasil tem a chance de ficar mais aberto, com respeito a regras 
claras e um melhor ambiente de negócios. Essas são as condições para o crescimento. 

 

Proposta para regulamentar terceirização divide opiniões 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 

Outro tema importante na discussão sobre a legislação trabalhista, a terceirização de 
mão de obra divide opiniões. Uma das vitórias do Planalto no ano passado, quando 
Dilma Rousseff ocupava a Presidência, foi emplacar o senador Paulo Paim (PT-RS) 

como relator do projeto que havia sido aprovado pela Câmara, com ajuda do então 
presidente da casa Eduardo Cunha (PMDB-RJ).  

 
A proposta elimina a restrição pela qual empresas só podem contratar funcionários de 
fora de seus quadros basicamente para serviços de limpeza, segurança e vigilância. 

Nada do que é considerado atividade-fim pode ficar a cargo de quem é de outra 
companhia. 

 
Paim fez audiências públicas em 26 estados e no Distrito Federal e diz que a rejeição 
às mudanças é generalizada. “A terceirização precariza as relações de trabalho. Não 

vamos ampliá-la, mas regulamentá-la para 13 milhões de trabalhadores que têm esse 
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tipo de contrato”, diz Paim, que pretende apresentar o relatório até o fim do ano. 
 
O governo tem outro calendário, mas não diz qual será a estratégia para acelerar e 

garantir as mudanças aprovadas na Câmara. O ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, votou contra a flexibilização no ano passado, como deputado. Procurado, 

limitou-se a dizer que é contra retirar direitos. 
 

Segundo Roberto Ellery, professor da Universidade de Brasília (UnB), as regras sobre 
as relações entre patrões e empregados estão obsoletas no Brasil. A Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), de 1943, é um decreto do presidente Getúlio Vargas.  

 
“Na época, estava crescendo o emprego industrial e predominavam relações formais. 

Hoje, a situação é diferente, com o crescimento dos serviços”, explica. De acordo com 
ele, o país poderia crescer bem mais com relações trabalhistas mais flexíveis. Os 
ganhos de produtividade, que têm sido de 1% ao ano nas últimas décadas, poderiam 

subir para 3%. 
 

Resistência A ideia de alterar as leis trabalhistas enfrenta grande resistência nos 
sindicatos de trabalhadores. Representantes da Força Sindical, que tem mantido 
diálogo com o governo interino, foram procurados, mas não retornaram as ligações.  

 
Para a secretária nacional de Relações de Trabalho da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Graça Costa, não há necessidade de fazer grandes mudanças, mas sim garantir 
os direitos existentes.  
 

“A reforma do governo golpista é para retirar direitos. Isso se percebe em diversos 
projetos que estão no Congresso Nacional, como o da terceirização, que vai impactar 

a economia brasileira e as relações de trabalho”, critica.  
 

Artigo: Terceirização é alívio bem vindo à crise 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Com a chegada do governo Michel Temer, discussões sobre a terceirização retornaram 
ao foco do debate. A CLT é basicamente a mesma desde de sua criação em 1943.  
 

Deixar que a mesma coordene todo o mercado de trabalho é o mesmo que usar um 
navio a vapor, principal meio de transporte em 1943, para cruzar um oceano, quando 

podemos usar um avião a jato, o principal meio de transporte do século 21. E mudar 
a CLT pode ser extremamente benéfico para ajudar o país a sair dessa crise sem 
precedentes.  

 
Navios são grandes e pesados, mudar o curso é sempre muito difícil, porém podemos 

iniciar a guinada agora. Vamos pensar em um exemplo básico: um shopping contrata 
uma empresa de construção para uma reforma, logo os pedreiros da obra não são 

funcionários do shopping e sim terceirizados.  
 
Com a queda da economia, o shopping cancela a obra, ao mesmo tempo que uma 

indústria exportadora se beneficia com o câmbio e decide expandir suas instalações, 
contratando a mesma empreiteira do shopping.  

 
Logo, não existem demissões. Os funcionários são realocados de um local para outro 
e não há custos de demissão, que são altíssimos no Brasil. Isso já acontece hoje, pois 

a obra é atividade meio e não atividade fim da indústria ou do shopping.  
 

Agora pense que a mesma indústria tem engenheiros. Ela não pode terceirizar o 
engenheiro que cuida da linha de produção, pois ele está envolvido na atividade fim. 
Se essa indústria vai bem, o engenheiro tem emprego, se desacelera, ele é demitido 

e essa demissão tem um custo elevado.  

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/terceirizacao-e-alivio-bem-vindo-a-crise-cjaj6i9xo3ftch1tfp859vyt9


Caso o mesmo engenheiro pudesse terceirizar seus serviços para a indústria ele 
deixaria de gerar o custo de demissão quando seus serviços não fossem mais 
necessários, pois ele não seria mais CLT.  

 
Portanto, haveria um aumento da flexibilidade de ambos os lados ao lidarem com 

dificuldades financeiras. É sobre isso que se trata o PL 4330/04, que já foi aprovado 
pela Câmara e falta ser aprovado pelo Senado e ser sancionado pelo presidente, que 

já disse que não vai aprová-lo integralmente.  
 
Salários não seriam achatados como dizem os agentes que são contra a terceirização, 

inclusive poderiam aumentar, uma vez que custos de contratação e demissão seriam 
muito mais baixos para as firmas.  

 
Do ponto de vista macroeconômico, isso tornaria muito mais fácil realocar 
trabalhadores entre diferentes setores da economia. E a redução de custos para todas 

as firmas da economia geraria um ganho de produtividade que aumentaria a produção 
e, consequentemente, o emprego. 

 
Outro argumento usual de quem é contra a terceirização é que esse tipo de trabalhador 
ganha, em média, menos que aqueles que não são terceirizados. Esse argumento é 

falacioso. Trabalhadores terceirizados costumam estar em setores de baixa 
produtividade como limpeza e construção civil, profissões que ganham menos por 

definição.  
 
Com a entrada de profissionais com formação superior como engenheiros ou 

advogados, o diferencial de salários tenderá a zero. Soma-se a isso o fato da 
incapacidade do governo de saber com exatidão o que é atividade meio ou fim de uma 

determinada firma. Cabe ao próprio mercado determinar isso e ajustar da forma mais 
eficiente possível. 
 

Um país que enfrenta uma recessão que em dois anos achatará a renda per capita em 
mais de 8%, em termos reais, precisa rapidamente pensar em reduzir custos 

relacionados ao trabalho para que assim que a economia volte a dar sinais positivos 
(o que já vem ocorrendo), as firmas contratem a custo mais baixo, gerando uma queda 
mais acentuada do desemprego e beneficiando a todos aqueles que no momento estão 

sem emprego. 
 

(Alaís Nascimento é Economista pela Universidade de Brasília – UNB. * Victor Candido 
de Oliveira é pesquisador assistente do centro de pesquisa e documentação de história 
contemporânea do Brasil – CPDOC da FGV-RJ e editor do site Terraço Econômico).  

 

Governo apressa a reforma trabalhista 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 

Horas depois de a presidente afastada, Dilma Rousseff, ser transformada em ré no 
processo de impeachment, na semana passada, já circulavam pelas redes sociais 
mensagens asseverando que a decisão era sinônimo do fim do 13º salário, das férias 

de 30 dias e do limite de 44 horas para a jornada de trabalho semanal. Alguns 
desavisados acharam mesmo que os senadores tinham aprovado um projeto nessa 

linha, logo depois de decidir a sorte de Dilma. 
 
Quanto a um ponto, não restam dúvidas: a divisão causada pela ideia de reformar as 

regras trabalhistas se confunde com a clivagem política que tomou conta do país. 
Defensores do impeachment são, em geral, a favor de mudanças. Partidários da 

presidente são, como regra, contrários a essa ideia.  
 
Que o assunto interessa ao governo interino não há dúvida. Técnicos da Casa Civil e 

do Ministério do Trabalho se reúnem dia sim, dia não no Planalto, para discutir 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/14/internas_economia,793829/governo-apressa-a-reforma-trabalhista.shtml


propostas. É possível que no mês que vem algumas regras já estejam maduras para 
ser levadas ao Legislativo. Mas, diferentemente do que ocorre com a reforma da 
Previdência, não serão enviadas em bloco.  

 
A ideia é aproveitar projetos que já tramitam nas duas casas do Congresso e aprimorá-

los para acomodar o que se quer alterar. O tema é considerado essencial para a volta 
do crescimento econômico. 

 
No governo não se fala abertamente sobre os detalhes. Mas se assegura que não há 
chances de que as transformações atinjam o escopo imaginado — e propagandeado 

— pelos que hoje estão na oposição. Empresários também dizem que não reivindicam 
nada nesses termos.  

 
“Os direitos trabalhistas, incluindo férias e 13º salário, estão inscritos na Constituição. 
Só podem ser retirados se ela for alterada”, lembra o presidente do Conselho de 

Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan. 
 

A essência é que sejam permitidas negociações que hoje a Constituição já permite, 
mas acabam vetadas pela Justiça do Trabalho.  
 

“É necessário dar segurança jurídica aos acordos”, afirma, reservadamente, um 
técnico do governo. O texto constitucional é ambíguo ao determinar que se pode 

acertar qualquer coisa, desde que não se prejudique a saúde e a segurança no 
trabalho. 
 

Para o governo, é possível aprovar algumas alterações ainda neste ano. Os 
empresários são menos otimistas. “Nada será resolvido antes das eleições municipais”, 

diz Furlan. Ele também vê dificuldades para convencer a opinião pública. “Temos de 
fazer um trabalho intenso para mostrar os benefícios à sociedade.”  
 

Ele considera um erro ter falado em “prevalecer o negociado sobre o legislado”, quando 
na verdade o que se defende é um marco legal prevendo negociações. 

 
A lista de acordos que não dão certo devido à rigidez da lei, segundo empresários e 
governo, é ampla. Inclui casos como o de uma fábrica que decidiu bancar uma linha 

de ônibus gratuita entre suas instalações e o Centro do município, mas teve de voltar 
atrás depois que viu risco de o tempo que os funcionários passavam no transporte ser 

contabilizado como hora de trabalho.  
 
Ou o do empresário que bancava a faculdade de alguns funcionários e desistiu depois 

de ser avisado de que teria de recolher encargos trabalhistas sobre o valor.  
 

“Pelo sistema atual, não posso sequer premiar os funcionários mais produtivos, pois 
se considera que isso fere a isonomia”, queixa-se Furlan. 

 
Metalúrgico, ex-presidente do sindicato da categoria em Canoas (RS), o senador é 
uma das principais referências no Congresso. 

 
E vê como reprise o filme da reforma trabalhista. Proposta anterior foi aprovada pela 

Câmara, quando ele era deputado, no fim do governo de Fernando Henrique Cardoso.  
 
Mas, com o governo Lula, empacou no Senado. “Volta e meia eles vêm com essa 

história de negociar, sobretudo quando a economia vai mal”, nota. Ele diz ser a favor 
das negociações entre patrões e empregados, mas afirma que isso já é possível com 

o marco legal que o país tem hoje. 
 
 

 
 



Reforma da Previdência terá exigência maior de anos de contribuição 

15/08/2016 – Fonte: O Globo 
 

  
 
O governo quer alterar a forma de cálculo das aposentadorias para pressionar os 
trabalhadores a contribuírem por mais tempo para a Previdência Social. A medida faz 

parte da proposta de reforma que está sendo elaborada pela área econômica.  
 

A ideia é apresentar uma fórmula pela qual as pessoas que atingirem os requisitos 
mínimos para se aposentar passem a ter um ganho adicional se ficarem mais tempo 
no mercado de trabalho. Segundo técnicos a par das discussões, quanto mais tempo 

adiar o pedido de aposentadoria, mais chance o segurado terá de levar para casa um 
benefício integral. 

 
Dificilmente os trabalhadores brasileiros conseguem receber 100% do valor do 
benefício. Ou são afetados pela regra de cálculo quando se aposentam por tempo de 

contribuição, mas são ainda jovens, ou contribuíram por pouco tempo e requerem 
aposentadoria com idade avançada.  

 
No novo modelo, como os segurados serão obrigados a atingir 65 anos para pedir o 
benefício, cresceriam as chances de se chegar ao valor máximo, dependendo do tempo 

de contribuição. 
 

Uma das ideias é adotar a mesma sistemática que existe hoje para quem se aposenta 
por idade (65 anos). Essa pessoa recebe como benefício 70% da média das 
contribuições mais altas feitas ao INSS ao longo da vida, acrescida de 1% sobre a 

média para cada ano de contribuição.  
 

Assim, hoje, quem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição recebe 
aposentadoria de 85% (ou seja, 70% mais 15). No modelo novo, os trabalhadores 
receberiam 60% da média das contribuições, mais 1% por ano na ativa.  

 
O percentual do prêmio será menor porque, com a reforma, todos os trabalhadores 

terão de atingir a idade mínima de 65 anos para se aposentar, já sendo obrigados, 
portanto a passar mais tempo na ativa. 

 
Para se ter uma ideia, considerando a renda média do trabalho (Pnad/IBGE) em 2014 
de R$ 1.785, um homem de 65 anos e 15 anos de contribuição, tempo mínimo exigido 

hoje, receberia uma aposentadoria de R$ 1.517; se esse trabalhador esticar o tempo 
na atividade em cinco anos (total de 20 anos de contribuição), o valor subiria para R$ 

1.607; em mais cinco anos, para R$ 1.696; e, quando somar 30 anos de contribuição, 
teria o benefício integral — pela regra atual. 
 

Na regra nova, o valor cairia para R$ 1.339 (com 15 anos de contribuição); com 20 
anos, seria de R$ 1.428; com 25 anos, de R$ 1.517; com 30 anos, passaria para R$ 

1.607; e, ao fim de 40 anos de contribuição, o benefício chegaria a R$ 1.785. 
 
A equipe que está desenhando a reforma ainda está fazendo as contas para definir 

quais serão os percentuais exatos. A mudança na forma de cálculo, segundo técnicos, 
é necessária para trazer equilíbrio fiscal, e não basta apenas fixar uma idade mínima 

porque as despesas podem aumentar no futuro.  

http://oglobo.globo.com/economia/reforma-da-previdencia-tera-exigencia-maior-de-anos-de-contribuicao-19849590


Além de fixar uma idade mínima, o governo pretende elevar o tempo mínimo de 
contribuição dos atuais 15 anos para 20 anos. Já está definido que quem tem menos 
de 50 anos terá de cumprir as novas regras integralmente, e quem tiver 50 anos ou 

mais até a aprovação da reforma terá regras de transição, com pedágio de até 50%. 
 

— Ao fazer o corte por idade, o governo conseguirá resolver boa parte dos problemas 
porque as mudanças vão atingir a maioria dos trabalhadores na ativa. Dessa forma, 

sobra pouca gente a ser enquadrada nas regras de transição — explicou um técnico. 
 
SÓ 20% TERÃO REGRA DE TRANSIÇÃO 

Segundo dados da Pnad (IBGE), a população de até 49 anos (que atualmente contribui 
para o regime de aposentadoria) representa 79,7% do total. Na prática, 80% dos 

atuais trabalhadores terão de cumprir regras mais duras; os 20% restantes serão 
enquadrados na transição. 
 

Outra questão que será enfrentada é o fim das regras diferenciadas para mulheres e 
professores, que hoje podem se aposentar antes dos demais trabalhadores — num 

prazo de 15 anos, período considerado razoável para a duração das regras de 
transição, a fim de segurar a trajetória explosiva do déficit da Previdência. Ou seja, se 
a reforma for aprovada em 2017, todos ficariam numa mesma sistemática até 2032. 

 
Para isso, será criada uma escada que eleva progressivamente a idade de 

aposentadoria. No caso das trabalhadoras rurais, por exemplo, que podem se 
aposentar aos 55 anos, a idade mínima subiria um ano a cada oito meses, até chegar 
aos 65 anos.  

 
Para os professores, as regras ficariam mais apertadas para quem está enquadrado 

no INSS. Já para quem tem regime próprio (funcionalismo), a transição seria um pouco 
mais folgada, mas dentro dos 15 anos propostos. 
 

Já existe consenso de que a vinculação do piso previdenciário ao reajuste do salário 
mínimo (que permite ganho real) terá de ser revista, diante do impacto nas contas da 

Previdência. Só falta definir se será junto com a reforma, dada a polêmica em torno 
da questão, ou em uma proposta à parte. 
 

— A desvinculação está sobre a mesa. Pode ser alterada dentro da reforma ou em 
texto especial porque é um tema polêmico. Mas, do jeito que está não pode 

permanecer — disse uma alta fonte. 
 
O discurso do governo é o de que a reforma da Previdência é inadiável, sob pena de o 

Brasil ser obrigado a fazer como a Grécia, que cortou benefícios de quem já estava 
aposentado.  

 
Se nada for feito, isso pode acontecer já próxima década, diante do tamanho da atual 

despesa com pagamento de aposentadorias e do rápido processo de envelhecimento 
da população. Em breve, o país terá menos gente trabalhando para sustentar os 
idosos. 

 
De acordo com dados oficiais, a população de zero a 14 anos soma hoje 47 milhões 

de pessoas e, em 2060, cairá para 28 milhões — quase a metade. Já o número de 
idosos pulará dos atuais 16 milhões para 52 milhões no mesmo período. 
 

Segundo um interlocutor, a reforma já está praticamente desenhada, faltando fechar 
apenas as mudanças no regime dos militares das Forças Armadas. O governo espera 

o desfecho do processo do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, para 
definir o melhor momento de enviar a proposta ao Congresso. Pode ser em setembro, 
disse uma fonte, a depender da temperatura na Casa, devido às eleições em outubro. 

 



— Trabalhamos com a possibilidade de enviar a proposta em setembro, mas isso vai 
depender do clima no Congresso. Não podemos enviar com muita antecedência para 
evitar que as discussões se arrastem, gerando desgaste para o governo, como já 

aconteceu no passado — explicou um interlocutor. 
 

A expectativa do presidente interino, Michel Temer, é que a proposta só seja aprovada 
no início da próxima legislatura, em 2017. 

 
Por que a reforma é necessária 
A Previdência registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do PIB em 1997 

para projetados 2,7% em 2017. Em 2016, o rombo é de R$ 149,2 bi (2,3% do PIB). 
Os brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos, e os jovens, 

que sustentam o regime, diminuirão.  
 

Reforma da Previdência deve “aposentar” o fator previdenciário 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

O primeiro aposentado da reforma da Previdência deve ser o fator previdenciário. Se 
o presidente interino Michel Temer levar adiante a ideia de fixar uma idade mínima 

para aposentadoria, a fórmula que reduz o benefício de quem se aposenta mais cedo 
tende a ser extinta. 
O mais provável, segundo especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, é que o valor 

do benefício passe a ser calculado de forma semelhante à da aposentadoria por idade, 
mas talvez com requisitos mais rígidos. 

 
Nessa modalidade, que responde por 53% das aposentadorias emitidas no país, as 
mulheres podem requerer o benefício aos 60 anos e os homens, aos 65, desde que 

tenham contribuído para o INSS por pelo menos 15 anos. O valor mensal, nesse caso, 
equivale a 85% da aposentadoria integral. Para chegar a 100%, é preciso contribuir 

por 30 anos. 
 
A carência de 15 anos é considerada baixa por estudiosos. Dias atrás, o economista 

Fabio Giambiagi defendeu que ela suba gradualmente, chegando a 25 anos daqui a 
duas décadas. 

 
Temer já declarou sua preferência, na reforma, pela definição de uma idade mínima 
de 62 anos para mulheres e 65 para homens. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu 

Padilha, disse que a regra valerá desde já para quem hoje tiver até 50 anos de idade, 
com os trabalhadores de 51 ou mais obedecendo a uma regra de transição. 

 
O governo, no entanto, não deu detalhes sobre como será calculado o valor dos 

benefícios, e tampouco informou o que fará com a fórmula 85/95, aprovada em 2015, 
que facilitou a aposentadoria integral e ampliou o rombo do INSS. 
 

Modalidade única 
Para o especialista em políticas públicas e previdência Rogério Nagamine Costanzi, o 

ideal é eliminar gradualmente a aposentadoria por tempo de contribuição, que não 
exige idade mínima. “Ficaríamos apenas com uma modalidade, com requisito de idade 
e de contribuição, pagando mais a quem contribuiu por mais tempo”, sugere. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reforma-da-previdencia-deve-aposentar-o-fator-previdenciario-20o0asquvkys7t893t5oqz8cd


Escolhida por 30% dos aposentados, a aposentadoria por tempo de contribuição 
consome 45% das despesas do INSS. Mesmo com o fator previdenciário, o valor médio 
pago a quem se aposentou dessa forma (R$ 1.818) é bem superior ao de quem se 

aposentou por idade (R$ 889). 
 

Mas Costanzi considera difícil, do ponto de vista político e jurídico, eliminar de uma 
vez a fórmula 85/95. “Talvez ela possa ser regra de transição por um tempo”, diz. 

 
Duas opções 
O consultor legislativo Leonardo Rolim diz que a Consultoria de Orçamento da Câmara 

dos Deputados propôs ao governo a eliminação do fator previdenciário e a coexistência 
de duas regras de acesso. A regra básica seria a idade mínima, que após um prazo de 

transição seria de 65 anos para todos – homens, mulheres, trabalhadores urbanos, 
rurais e servidores públicos. 
 

Mas, se preferir, o trabalhador poderia optar pela fórmula 85/95 “progressiva”. Nela, 
a soma de idade e anos de contribuição para alcançar benefício integral, hoje em 85 

para mulheres e 95 para homens, subiria até chegar a 105 para ambos os sexos daqui 
a 30 anos. 
 

VILÃO 
Visto como vilão pelos aposentados, o fator previdenciário foi criado em 1999, depois 

que o governo FHC não conseguiu emplacar a idade mínima na reforma da Previdência 
de 1998. O objetivo do fator era desestimular a aposentadoria precoce e frear a 
escalada dos gastos do INSS. Estima-se que a Previdência tenha economizado mais 

de R$ 50 bilhões desde que o fator entrou em vigor.  
 

Por outro lado, os brasileiros continuam se aposentando cedo. Nas aposentadorias por 
tempo de contribuição, o benefício é obtido aos 54 anos, em média – 55 no caso dos 
homens e 52, no das mulheres. Na OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos, a 

média é de 64 anos. 
 

AS REGRAS 
Como funcionam as aposentadorias pelo INSS: 
POR IDADE (53% DAS APOSENTADORIAS) 

Tempo de contribuição 
Mínimo de 15 anos 

Idade mínima 
Urbanos: 60 anos (mulheres) e 65 (homens). Rurais: 55 e 60 
Benefício 

70% da aposentadoria integral* mais 1% por ano de contribuição. Assim, um 
trabalhador urbano que se aposentar aos 65 anos com 30 de contribuição receberá 

aposentadoria integral. O fator previdenciário** só é aplicado se favorecer o 
contribuinte 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (30% DAS APOSENTADORIAS) 
A) REGRA 30/35 
Tempo de contribuição 

Mínimo de 30 anos (mulheres) e 35 (homens) 
Idade mínima 

Não há 
Benefício 

O valor da aposentadoria integral* é multiplicado pelo fator previdenciário**. Hoje, 
um homem de 55 anos que se aposente com 35 de contribuição tem fator 0,695. 
Portanto, receberá 69,5% do valor integral 

B) REGRA 85/95 
Benefício 

Soma-se idade e anos de contribuição. No caso da mulher, se o resultado for 85 ela 
receberá aposentadoria integral*, sem aplicação de fator previdenciário. Para homens, 



a soma tem de ser de 95. Esses requisitos serão elevados a cada dois anos a partir do 
fim de 2018, chegando a 90/100 do fim de 2026 em diante 
POR INVALIDEZ (17% DAS APOSENTADORIAS) 

Paga ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer atividade laborativa. O 
benefício pode ser reavaliado pelo INSS a cada dois anos 

Benefício 
Aposentadoria integral* 

*Média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. 
**Índice atualizado todos os anos que varia conforme a idade, o tempo de contribuição 
e a expectativa de vida do beneficiário 

 

Artigo: Perfil do empreendedor 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Apesar das diferenças no preparo de quem quer empreender na indústria, o perfil do 

empreendedor que busca este tipo de negócio é o mesmo daqueles que criam negócios 
nos setores de comércio e serviços. Para o professor de empreendedorismo e gestão 

da inovação da Universidade Positivo, Dálcio dos Reis Júnior, o perfil revolucionário e 
inquieto se aplica tanto para o comércio e serviços quanto para indústria.  
 

“São as pessoas não acomodadas, que se incomodam com os problemas da sociedade 
e conseguem perceber demandas que nem os consumidores sabem que possuem”, 

explica o professor. 
 
A motivação do empreendedor, no entanto, é o que faz diferença segundo o professor. 

Para ele, o segredo de um negócio bem sucedido é perceber um problema real dos 
consumidores e propor o desenvolvimento de um produto que possa solucioná-lo. Uma 

vez que este objetivo seja atingido, a tendência é que as pessoas se disponham a 
pagar pela solução proposta. 
 

Em todos os setores da economia, prestar atenção às opiniões e percepções dos 
consumidores é fundamental para o desenvolvimento do negócio. Neste contexto, dos 

Reis explica que há uma diferença determinante entre a indústria e os serviços, já que 
no primeiro caso é muito mais complicado manter um contato com o consumidor final.  
 

“Saber lidar com a mudança e entender as movimentações do mercado é fundamental 
para qualquer empresa. Talvez o grande segredo do empreendedor de sucesso seja 

vender o que o cliente quer e não o contrário.” 
 
(Dálcio dos Reis, professor de empreendedorismo e gestão da inovação da 

Universidade Positivo). 
 

Lava jato e crise abrem canal para investimento chinês 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A combinação entre a Lava Jato e a crise econômica interna abriu espaço para uma 

forte entrada de investimentos chineses no Brasil. As dificuldades de muitas empresas 
investigadas no âmbito da operação conduzida pela Polícia Federal têm atraído o 
capital externo, aquecendo o mercado de fusões e aquisições no País.  
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A lista de ativos à venda, que supera US$ 200 bilhões, segundo cálculos não oficiais 
de bancos de investimento, é colocada em um momento composto por recessão 
econômica e por um governo que não tem caixa para investir.  

 
Nesse cenário, os chineses estão engrossando a fila de interessados nas oportunidades 

e, em muitos casos, prontos a pisarem pela primeira vez no País, com potencial para 
trazer dezenas de bilhões de dólares para cá. 

 
Até aqui, uma das maiores provas do apetite chinês no Brasil foi a vitória da empresa 
China Three Gorges, famosa pela construção da hidrelétrica de Três Gargantas na 

China, no leilão das usinas Jupiá e Ilha Solteira, com um pagamento de R$ 13,8 bilhões 
de bônus de outorga ao governo. Antes, também no ano passado, a companhia chinesa 

adquiriu as participações detidas pelo Grupo Triunfo em duas hidrelétricas.  
 
“O investimento chinês no Brasil vem seguindo uma linha de maturidade há vários 

anos. Mais recentemente, porém, vimos dar um pico”, diz o sócio responsável pelo 
China Desk de TozziniFreire Advogados, área dedicada a negócios com o país asiático, 

Reinaldo Guang Ruey Ma. Segundo ele, houve um represamento de operações que 
estão destravando agora, principalmente por conta de uma estabilização da taxa de 
câmbio, afirma. 

 
Um exemplo mais recente do interesse chinês foi a compra do controle da Rio Bravo 

Investimentos pelo Grupo Fosun, marcando a primeira aquisição da companhia no 
Brasil.  
 

O País é considerado, afirma o presidente do grupo chinês, Guo Guangchang, 
geograficamente um canal que liga a América Latina e a Ásia. No Brasil, a atenção do 

Fosun está ainda nos setores de turismo, agricultura, saúde, seguros e imobiliário. 
Segundo fontes, a Fosun estaria negociando, por exemplo, a aquisição da seguradora 
Austral. 

 
O presidente da Câmara Brasil-China, Charles Tang, confirma que o fluxo de recursos 

chineses ao Brasil está ainda muito no começo e que grandes companhias do país, que 
ainda não têm negócios por aqui, estão atentas para investir.  
 

“Há neste momento oito gigantes do setor de energia que estão querendo entrar no 
Brasil”, afirma Tang, reconhecendo que no País são mais conhecidas até aqui apenas 

duas chinesas desse setor, a própria China Three Gorges e a State Grid. Segundo ele, 
são muitos fatores que estão convergindo e criando um “alinhamento de estrelas” para 
aportes chineses no Brasil. “Hoje há uma grande quantidade de ativos disponíveis e 

na China continua sobrando dinheiro”, afirma. 
 

Outros exemplos de investimentos da China já realizados não faltam. Um deles é o do 
Grupo HNA, que adquiriu 23,7% de ações preferenciais da Azul Linhas Aéreas por R$ 

1,7 bilhão. Há também a State Grid, que no mês passado fechou um acordo para 
compra da participação de 23,6% que a Camargo Corrêa tem na CPFL Energia.  
 

Nesse segundo caso, se comprar 100% das ações - a companhia terá que realizar uma 
oferta pública de aquisição (OPA) devido ao direito do tag along -, a chinesa poderá 

desembolsar mais de R$ 25 bilhões, assumindo ainda R$ 15 bilhões em dívida.  
 
De 2010, quando chegou ao Brasil, até agora, a State Grid já abocanhou o controle ou 

participação de 14 empresas e arrematou, ainda, nove projetos de transmissão de 
energia elétrica. 

 
Complementares 
Para Guangchang, da Fosun, uma das explicações para um grande interesse no Brasil 

é o fato de o País e a China terem características complementares, com o Brasil forte, 



por exemplo, em recursos minerais e na agricultura, áreas em que o país asiático tem 
carência. “Estamos olhando muitas oportunidades no Brasil”, destaca. 
 

Ruey Ma, do TozziniFreire, admite a existência, ainda, de uma desconfiança em relação 
aos aportes chineses, mas garante que os investimentos têm uma visão estratégica 

de longo prazo e que os desembolsos seguem processos de avaliações que muitas 
prospecções acabam sendo barradas no procedimento de diligência (due diligence).  

 
“O que acontece é que o chinês tem tendência de lidar um pouco mais com o risco, 
perfil de lidar com algumas incertezas”, diz. 

 
Apesar disso, ainda é identificada uma barreira para um maior fluxo de entrada de 

capital chinês no Brasil, segundo especialistas. O Brasil seria muito passivo para atrair 
esses investimentos e, até aqui, não houve roadshows, capitaneados pelo governo 
brasileiro, para apresentar as oportunidades no Brasil.  

 
“A Câmara Brasil-China tem tentado, sem o apoio do Brasil, atrair as empresas. 

Imagina se o governo brasileiro fizer isso. Estamos só no início, com muitas empresas 
interessadas no Brasil, que não sabem por onde começar”, conclui Tang, do CCIBC. 
 

Modelo horizontal de gestão, onde não há hierarquia, é menos simples do que 

parece 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
São 160 funcionários, distribuídos em 40 equipes e nenhum chefe. Sem qualquer 
estrutura hierárquica, o portal Vagas.com, em São Paulo, é uma empresa brasileira 

que aderiram ao modelo horizontal de gestão, onde todas as decisões são tomadas 
coletivamente. Mas, o sistema que a muitos pode parecer o paraíso, está longe de ser 

simples. Conforme define Mario Kaphan, sócio-fundador da empresa, todo mundo ali 
faz o que quer, mas tem tudo a ver com isso.  
 

A responsabilidade redobrada é um fator-chave para o colaborador que se propõe a 
trabalhar sob um sistema de autogestão. Mas, não é o único. Quem aceita o desafio 

precisa ser crítico o bastante para opinar até mesmo sobre aspectos que não 
concernem a sua área.  

 
Ao mesmo tempo, segundo Mário, deve estar aberto a críticas e mudanças. “O 
esquema horizontal pressupõe o prazer do desapego. Deixar uma ideia sua para 

reconhecer e aproveitar uma melhor ainda deve ser algo espontâneo”, explica.  
 

Segundo o coordenador do curso de administração da Universidade Tuiuti do Paraná, 
Maurício Pazello Jaques, outras competências comuns a quem se adapta a estruturas 
sem chefe são o senso de urgência e a facilidade para se comunicar.  

 
O especialista ressalta que o profissional deve gerir bem o próprio tempo e estar em 

constante diálogo com sua equipe, já que, em casos como este, há uma densa 
pluralidade de interlocutores.  
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Instabilidade 
Outro passo importante para se adaptar ao ambiente horizontal é se desprender da 
zona de conforto. De acordo com o coordenador do MBA em Gestão de Projetos da 

ESIC Business & Marketing School, Thiago Ayres, por ter como foco o cliente e a 
geração de valor para o mercado, que vivem em transformação, esse modelo é muito 

dinâmico e isso assusta muita gente, trazendo certo desconforto.  
 

Satisfação conta no horizontal ou vertical 
Será que vou ser feliz nesta empresa? É o que o profissional deve se perguntar antes 
de se candidatar a uma vaga, seja em um sistema horizontal ou vertical. Segundo o 

coordenador do curso de administração da PUCPR, Allan Esron Pereira Inácio, toda 
organização é um ecossistema independente, onde os profissionais precisam estar à 

vontade e unidos por objetivos afins. Por isso, conhecer a si mesmo e a forma de 
trabalho da empresa onde você atua ou quer atuar é um bom ponto de partida.  
 

”Embora haja quem goste de inovação, há um perfil tradicional que prefere a 
estabilidade de um sistema vertical”, destaca.  

 
Embora poucas empresas fujam ao que é tradicional, grande parte das características 
do indivíduo adaptável a uma gestão horizontal são bem vistas não apenas por 

instituições arrojadas, de acordo com Allan.  
 

Para o professor, pessoas de perfil proativo e altruísta, com boa comunicabilidade, 
visão estratégica, dinamismo e flexibilidade são as mais buscadas pelas grandes 
companhias. “É importante trabalharmos estas potencialidades em nós o quanto 

antes. Porque o mercado não espera”, ressalta.  
 

O papel da empresa 
Na Vagas.com, o foco no perfil de colaborador proativo já começa na seleção. Mário 

explica que a companhia sempre opta por gente interessada em viver uma experiência 
nova e, não raro, contrata candidatos que já atuaram em funções de liderança, mas 
buscam algo diferente. No intuito de manter o equilíbrio entre os muitos interlocutores 

e sustentar essa estrutura tão diversa, a empresa fomenta estratégias de feedback. 
 

Para André Caldeira, CEO da Propósito, consultoria especializada em gestão de carreira 
e talentos sênior, investir em uma cultura de feedback é mesmo uma importante 
estratégia. O especialista reforça que os profissionais devem ser submetidos a 

avaliações frequentes de potencial e maturidade, para verificar aspectos como o grau 
de engajamento com os valores da empresa, por exemplo. 

 
 “A pessoa deve comparar como ela se enxerga e como ela é percebida pela equipe 
em que se insere. Isso a fará alinhar melhor seus valores ao que se espera dela”, 

explica.  
 

Quer entrar para uma empresa horizontal? É preciso preparo. 
1) Avalie a instituição onde pretende atuar. Pesquise aspectos como a história e 

os valores. 

2) Busque se conhecer: seu perfil é mais altruísta ou egocêntrico? Você lida bem 
em equipe? Qual o seu nível de proatividade?  

3) Fortaleça suas principais competências. Trabalhe o que te falta. Se você não 
gosta que interfiram em suas ideias, por exemplo, o orgulho excessivo é um 

ponto a ser abandonado daqui para frente. 
4) Entenda como as pessoas o enxergam. No sistema horizontal, você lida com 

muitos interlocutores e a opinião deles importa muito. 

5) Enxergue a empresa de maneira ampla e esteja apto a sugerir melhorias. 
6) Nunca se acomode.  

7) Seja criativo, mas não muito apegado às próprias ideias. Tudo o que você faz é 
para um bem maior que seu ego. 

8) Esteja certo de que você estará feliz gerindo seu próprio trabalho. 



9) Aja com transparência. 
10) Trabalhe com paixão. 

 

Inadimplência da Caixa estaria subestimada 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
Na sexta-feira, 12, o novo presidente da Caixa, Gilberto Occhi, anunciou durante 

coletiva de imprensa em São Paulo que o banco iria emprestar R$ 210 bilhões no 
segundo semestre deste ano. A estimativa é de que a carteira de crédito cresça 7,5%.  
 

Mesmo com o banco tendo revisado esse número – até semana passada acreditava 
que poderia crescer 10% no ano – a Caixa é a única entre as quatro grandes 

instituições brasileiras que não trabalha com a possibilidade de retração em 2016.  
 
Esse crescimento pode ser um dos motivos que explique, segundo analistas que 

preferem se manter no anonimato, a queda da inadimplência anunciada no segundo 
trimestre.  

 
O índice que era de 3,5% em março, ficou em 3,2% em junho. De acordo com esses 
analistas, quando a carteira aumenta, a inadimplência é diluída já que não há calotes 

em empréstimos novos.  
 

Desde que a Caixa acelerou bruscamente a concessão de crédito, ainda no primeiro 
governo Dilma Rousseff, quando a carteira crescia a um ritmo de 30% ao ano, 
especulava-se quando a inadimplência iria atingir o banco.  

 
Em 2011, o índice era de 2%. Chegou a 2,8% em junho do ano passado e agora está 

em 3,2%. As provisões para calotes cresceram 53%, chegando a R$ 36 bilhões em 
dois anos. A inadimplência, portanto, está chegando, segundo analistas.  
 

Esse índice de inadimplência podia ser ainda maior, não fosse o fato de o banco ter 
vendido R$ 24 bilhões em créditos podres nos últimos anos. Cada vez que um crédito 

podre é vendido, o banco reduz a inadimplência.  
 
Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) exigiu a suspensão da venda 

desse tipo de crédito pela Caixa pois vê indícios de irregularidades. Occhi disse que 
todas as informações exigidas pelo TCU estão sendo repassadas e acredita que tudo 

ficará esclarecido.  
 

“Mineração” de bitcoins vira negócio milionário e atrai gigantes da tecnologia 

15/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A cada quatro anos, a conquista de moedas virtuais fica mais difícil. Garante a 
recompensa o supercomputador que decodificar a criptografia em menos tempo. 

Mercado ainda tem riscos, mas fica mais competitivo e profissionalizado a cada dia 
 

Em mineração de ouro você já ouviu falar, mas, e de bitcoins? Não é de hoje que a 
moeda virtual desperta atenção do mercado. Utilizada para fazer transações online e 
comprar produtos e serviços pela internet, ela pode ser usada em todo o mundo. Seu 
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fluxo não é controlado por nenhum governo ou banco central. De tão difícil, o processo 
de conquista das moedas é comparado ao do ouro, por isso, o termo “mineração de 
bitcoins” virou usual.  

 
Para gerar bitcoins, computadores ultra potentes conectados a uma rede interligada e 

regulada pelos próprios usuários decodificam criptografias complexas lançadas pelo 
sistema a cada dez minutos. O primeiro que consegue recebe como recompensa 12,5 

bitcoins. Cada um tem valor de US$ 589, ou R$ 1.849. Em dezembro de 2013, um 
bitcoin chegou a valer US$ 1.147.  
 

Corrida digital  
Em 2009, quando o bitcoin foi lançado, era viável usar um computador pessoal para 

minerá-lo. A ideia de uma moeda descentralizada gerou simpatia de movimentos 
libertários, mas desde que seu valor começou a subir, a aparente rentabilidade do 
negócio fez crescer o interesse de gigantes da tecnologia. Estruturas para usos 

caseiros – as melhores têm custos em torno de R$ 7 mil – ainda são feitas por 
empresas especializadas. O problema é que concorrência ficou desleal.  

 
Há pelo menos cinco anos, startups e companhias globais com anos de mercado 
travam uma “corrida digital” em busca dos melhores e mais potentes data centers.  

 
Eles funcionam 24 horas por dia, ininterruptamente, e passam por melhorias contínuas 

para resolver cada vez mais rápido as novas equações que garantam mais dinheiro 
virtual.  
 

Data centers enormes, muitos com hardwares alimentados por chips conhecidos como 
Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs, na sigla em inglês), se dedicam à 

execução da tarefa. Enquanto microprocessadores tradicionais podem ter suas 
capacidades duplicadas a cada 18 meses, no caso do ASIC de mineração, isso ocorre 
em cerca de seis meses. Empresas como a Butterfly Labs, a Avalon e a AsicMiner são 

algumas que lideram a produção dos equipamentos.  
 

Os computadores, que custam de milhares a milhões de dólares, dependendo da 
capacidade, tornam-se obsoletos em pouco tempo. A consequência é uma mineração 
altamente competitiva. Quanto mais mineradores entram na rede, maior deve ser a 

busca por estratégias que tornem os trabalhos mais eficientes e com menor custo 
operacional.  

 
Fernando Ulrich, mestre em economia e autor do livro Bitcoin - a moeda na era digital, 
conta que a rede se tornou a mais poderosa do planeta. “Em todo o mundo, são feitos 

em torno de 1.500 quadrilhões de cálculos por segundo. Esse volume supera em duas 
mil vezes a força computacional dos 500 supercomputadores que existem no planeta”. 

 
R$ 164 milhões* 

Foi o volume de negociações com bitcoins no Brasil durante o primeiro semestre de 
2016. O índice é 45% superior aos R$ 113 milhões registrados em todo o ano passado. 
Ultrapassou de modo inédito em quase 8% as transações feitas com ouro no país no 

período. 
*Segundo a BM&FBOVESPA.  

 
15,75 milhões* 
De bitcoins estão no mercado atualmente. A porção equivale a US$ 9,5 bilhões. 

*Segundo estimativa do Blockchain.  
 

Em busca do frio (e da energia barata) 
As temperaturas nos locais de mineração, elevadas pela intensa atividade dos 
equipamentos, exige o trabalho constante de ventiladores e aparelhos de ar-

condicionado. Não por acaso, os custos com energia vão às alturas.  
 



Para driblar a dificuldade, as regiões mais frias do planeta e os países onde a energia 
custa menos estão no radar das mineradoras. A sueca KnCMiner instalou 45 mil 
supercomputadores onde um dia funcionou um hangar em Boden, no norte da Suécia. 

O local fica perto do Círculo Polar Ártico e ao lado de uma barragem hidrelétrica.  
 

A Genesis Ming é outra que aposta em regiões congelantes. A maioria de suas 
operações fica na Islândia. Por lá, além do frio que predomina, a energia é mais barata 

e a conexão com a internet eficiente. A empresa é uma das que busca expandir 
mercado por meio da “mineração na nuvem”.  
 

Uso da moeda ainda não tem amparo legal 
A falta de amparo legal ao processo preocupa alguns especialistas, que recomendam 

cautela ao apostar no setor. Otto Nogami, professor de economia do Insper, ressalta 
que o fato de a produção dos bitcoins encerrar em 2140, quando alcançar o índice de 
21 milhões de unidades, pode causar uma forte desvalorização da moeda.  

“Percebo o bitcoin como uma mercadoria de troca que funciona na lógica do escambo. 
Rende lucro na medida em que o câmbio valoriza, mas se a volatilidade for para baixo, 

acontece o contrário.”  
 
Para o economista Fernando Ulrich, a tendência deve ser de estabilização nos próximos 

anos. “Quando o Reino Unido deixou a União Europeia, a volatilidade da libra esterlina 
superou a do bitcoin por algumas horas. Isso prova que, em momentos de 

instabilidade no mercado financeiro, o bitcoin se destaca como opção aos 
investidores.”  
 

O custo ambiental é outra preocupação, caso o sistema se consolide. Mesmo se todas 
as “mineradoras” fossem modernas, operassem em locais frios e com custo de energia 

baixo, o uso de eletricidade combinada seria de 1,46 terawatt-hora por ano. A porção 
equivale ao consumo de 135 mil casas norte-americanas.  
 

Transações com moeda virtual devem ser declaradas 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online 

  
A Receita Federal trata o bitcoin como um ativo, comparável a ações de empresas que 
estão na bolsa de valores. Isso significa que pessoas que tiverem ganhos com a 

compra e venda de bitcoins precisam declarar isso no Imposto de Renda e pagar os 
tributos cabíveis. Na declaração de IR deste ano, referente a 2015, isso foi obrigatório.  

 
O Banco Central se manifestou a respeito de “moedas virtuais”, por meio de um 
comunicado, em fevereiro de 2014. A autoridade monetária deixou claro que, naquele 

momento, não as considerava como uma moeda propriamente dita, como o real ou o 
dólar.  

 
“As entidades e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais 

não são reguladas nem supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país”, 
disse, na ocasião, a instituição.  
 

O BC alertou ainda para a falta de lastro físico. Lembrou que moedas virtuais, como o 
bitcoin, não têm garantia de conversão para o real nem são garantidas “por ativo real 

de qualquer espécie”.  
 
Como o volume de transações também é baixo, na comparação com outros ativos 

globais, a variação de preços das moedas virtuais, na visão do BC, pode ser muito 
grande e rápida, “podendo até levar à perda total do seu valor”.  

 
Como o bitcoin não é considerado pelo BC uma moeda, as corretoras e empresas que 
negociam ou fazem a intermediação de valores não estão sujeitas a nenhuma 

fiscalização. Há apenas a autorregulação.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/transacoes-com-moeda-virtual-devem-ser-declaradas/


“Pedimos documentos ao cliente, verificamos se eles são regulares, não aceitamos 
depósitos para compra de bitcoins em dinheiro vivo. Além disso, as transações na 
plataforma são feitas apenas com a conta do titular.  

 
É uma forma de evitar lavagem de dinheiro”, afirma Marcelo Miranda, diretor da 

FlowBTC, uma plataforma para negociação de bitcoins mais voltada para traders 
(profissionais que operam no mercado financeiro).  

 
“É uma questão de conhecer o cliente. Se ele faz alguma compra que chame a atenção, 
consultamos se a pessoa é, por exemplo, politicamente exposta”, afirma João Paulo 

Oliveira, sócio da Foxbit, outra plataforma de compra e venda de bitcoins.  
 

Por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ligado ao Ministério 
da Fazenda, é possível consultar se o cliente está no Cadastro de Pessoas Politicamente 
Expostas e se pode estar envolvido em atividades ilegais.  

 

93% dos executivos dizem conhecer alguém corrupto 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
  
As dezenas de operações da Polícia Federal nos últimos anos, em especial da Lava 

Jato, tiveram um efeito significativo sobre a percepção da corrupção entre os 
executivos brasileiros.  

 
Uma pesquisa realizada por um conjunto de escritórios de advocacia em 19 países 
mostra que 93% dos executivos brasileiros conhecem uma empresa ou indivíduo 

corrupto, ante uma média de 64% entre executivos da América Latina e Estados 
Unidos.  

 
No Brasil, a pesquisa foi conduzida pelo escritório KLA Advogados com cerca de 700 
executivos e advogados de empresas. Ela já está em sua terceira edição e é feita a 

cada 4 anos.  
 

Os advogados Isabel Franco e Eloy Rizzo chamam a atenção para o porcentual dos 
pesquisados que acreditava que um indivíduo seria processado caso fosse flagrado em 
um esquema de corrupção. Em 2008, apenas 15% dos entrevistados acreditavam 

nisso.  
 

Esse porcentual saltou para 75% em 2012, embalados pelas diversas operações 
rumorosas da PF, como Satiagraha e Castelo de Areia, entre outras. Mas segundo os 
advogados, a Lava Jato é a responsável por fazer esse número chegar a 90%. Também 

a Lava Jato pode ser uma explicação para o alto porcentual de executivos que 
acreditam que os partidos políticos são os mais envolvidos em esquemas de corrupção: 

94%.  
 

Apesar de os executivos acreditarem que um processo judicial ou administrativo é 
inevitável, a maioria ainda acredita que os acusados sairão impunes. Apenas 26% dos 
entrevistados acreditam que as leis são efetivas para esquemas de corrupção.  

 
No mapa da percepção de corrupção nas Américas, o Brasil é considerado o segundo 

pior lugar para se fazer negócios, perdendo apenas para a Venezuela. Mas os outros 
países têm uma boa percepção do Brasil em relação ao combate a práticas ilícitas, e 
o Brasil é visto como um dos mais desenvolvidos no quesito, ao lado de Estados 

Unidos.  
 

Outro dado interessante é o conhecimento justamente das leis anticorrupção. A lei 
brasileira entrou em vigor em janeiro de 2014 e foi regulamentada no ano passado. 
Mas 86% dizem conhecer a lei e 62% dizem ter familiaridade com ela. Mesmo os 

americanos conhecem a lei brasileira, cerca de 74% dos entrevistados.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/93-dos-executivos-dizem-conhecer-alguem-corrupto/


Leniência  
Mas apesar da nova lei anticorrupção no País, em que as empresas são 
responsabilizadas independentemente de terem sido favorecidas ou não pelo ato, 

ainda há relutância em informar às autoridades quando se descobrem práticas ilícitas 
nas organizações.  

 
Alguns advogados recomendam que as companhias façam suas investigações e 

eliminem o problema internamente, mas não comuniquem às autoridades, a não ser 
que já estejam sendo investigadas ou que sejam alvo de delatores.  
 

Um dos problemas é que autoridade buscar para se fazer um acordo de leniência: 
Ministério Público, Ministério da Transparência, Cade ou Tribunal de Contas da União?  

 
E, se for um problema de corrupção envolvendo municípios e Estados, o problema é 
ainda maior, já que cada uma dessas esferas pode fazer seu próprio processo contra 

empresa corrupta.  
 

A advogada Fabíola Camarota, do escritório Souza, Cescon, lembra ainda uma outra 
questão pela qual passam as empresas brasileiras hoje: a publicidade do ato de 
corrupção, que afeta diretamente a imagem das organizações e dificulta acesso a 

crédito.  
 

‘Não subir imposto é contra o País’, afirma Abílio Diniz 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online 
  

Às vésperas da aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o 
empresário Abilio Diniz, ex-dono do Grupo Pão de Açúcar (GPA), e hoje terceiro maior 

acionista do Carrefour global, diz estar esperançoso com as mudanças que estão por 
vir. Abilio diz que foi próximo dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 
mas que agora o País está diante de um “fato novo”.  

 
Para o empresário, o Brasil tem de passar por uma ampla reforma – que inclui cortes 

nos gastos públicos, revisão tributária, política e da Previdência. E defende 
abertamente um assunto espinhoso: aumento dos impostos.  
 

“Se a atividade econômica cresce, aumenta a receita. Enquanto não cresce, tem de 
aumentar o imposto. E é aí que vão dizer: De jeito nenhum! Não podem aumentar 

imposto. Isso é contra o País, é hipocrisia”, diz o dono da Península, gestora de 
investimentos com cerca de R$ 10 bilhões em ativos, incluindo participações na 
gigante de alimentos BRF (dona da Sadia e Perdigão); Anima Educação e outros 

negócios.  
 

A volta da CPMF e o fim da guerra fiscal entre os Estados estão entre as bandeiras de 
Abilio. A seguir, os principais trechos da entrevista:  

 
Estamos a poucos dias da definição do impeachment. Quais são suas 
expectativas com o governo de Michel Temer?  

Estou muito esperançoso. O impeachment é um fato novo. Não podemos continuar a 
fazer o que a gente estava fazendo, mais do mesmo, e não podemos continuar com 

um governo que não estava dando certo.  
 
Estou muito tranquilo para falar porque todos sabem que fui muito próximo do Lula e 

da Dilma. E durante todo esse tempo, procurei ajudar. Não a eles, mas ajudar o Brasil 
dentro das minhas convicções. E até os últimos momentos, sempre estive à disposição 

do governo. Nunca tive nada contra o Lula nem a Dilma.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/nao-subir-imposto-e-contra-o-pais-afirma-abilio-diniz/


Pelo contrário. Eles fizeram muito pelo Brasil, tiraram muita gente da linha da pobreza. 
Eu considero a Dilma uma pessoa honesta, bem intencionada, mas no final não deu 
certo.  

 
E o que não deu certo?  

Não vou qualificar porque não há necessidade. O País está andando para trás, 
perdendo emprego, receita e PIB. Todo mundo sabe o que não dá certo. O Brasil tem 

uma nova chance.  
 
O Temer (como presidente interino) está num período de silêncio, mas as sinalizações 

que tem dado, têm sido boas. O PMDB tem o programa “Uma Ponte para o Futuro”, 
que é uma declaração de bons princípios e tem bons fundamentos. Minha esperança, 

é que vai ser muito melhor.  
 
Alguns empresários dizem que, para dar certo após o impeachment, o Temer 

vai ter de ser menos Temer. Ou seja, mais incisivo, mais determinado…  
Discordo em gênero, número e grau. Não é assim que eu penso. Ele é politicamente 

hábil. Ele tem sido, às vezes, criticado porque está fazendo concessões. Mas tem de 
fazer. O Executivo tem o dever de encaminhar propostas para o Congresso. Tem de 
encaminhar o que é importante e melhor para o País. Política é assim. As coisas têm 

de ser negociadas.  
 

Mas a dúvida é exatamente essa. O Brasil precisa fazer a reforma fiscal, sob 
o risco de quebrar lá na frente. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles 
sofreu algumas derrotas no Congresso.  

Não acho que sejam derrotas, por enquanto. São negociações. Às vezes, você perde 
dez e ganha uma importante. Está havendo uma consciência de que é preciso pensar 

no Brasil. Na medida em que se pensa isso, o Brasil vai dar um salto, vai decolar.  
 
A tomada de decisões na iniciativa privada é bem diferente da do governo, 

que é imediatista.  
Não acho que seja uma questão da iniciativa privada. No caso do Congresso, estou 

otimista, mais esperançoso de que vamos conseguir aprovar medidas importantes. Há 
hoje uma consciência política muito maior. Esse processo de impeachment trouxe 
algumas coisas importantes.  

 
Aquela votação, deputado a deputado, foi de uma exposição extraordinária. O Brasil 

inteirinho viu o que estava acontecendo. Eu acho que aquilo deixou um recall dentro 
dos congressistas. Tem de prestar contas. Há medidas que têm de ser aprovadas pelo 
Congresso.  

 
Quais são as prioridades?  

A primeira delas é o ajuste fiscal, a contenção dos gastos. É fundamental. Há uma 
discussão sobre limitar o crescimento do gasto à inflação. Eu pergunto: Que inflação? 

Se limitar os gastos de 2017 pela inflação de 2016, vai ter um gap, uma vez que a 
meta de inflação para o ano que vem, de 4,5%, deverá ser a metade deste ano. Eu 
seria mais radical nesse ponto. Limitaria à expectativa de inflação do ano que vem. 

Temos que reduzir os gastos públicos e elevar a receita.  
 

Como seria isso?  
Se a atividade econômica toda cresce, aumenta a receita. Enquanto não cresce, tem 
de aumentar imposto. E aí vão dizer: De jeito nenhum! Não podem aumentar imposto. 

Isso é contra o País, é hipocrisia. Se não tem como (elevar a receita), tem de aumentar 
imposto.  

 
Em 2015, a carga tributária não aumentou. Neste momento, precisa pensar no País. 
Tem de zerar esse déficit fiscal. Se for ter aumento de imposto, teria de ser de maneira 

transitória e por lei.  
 



Muita gente fala da CPMF como se fosse um palavrão. Palavrão é deixar a classe mais 
pobre sofrer, não gerar emprego, não ativar a economia. Isso, sim, é ruim para o País. 
Por que recomendo a CPMF? Porque é simples de implantar e arrecadar.  

 
Mas essa discussão da reforma tributária já ocorre há muito tempo e pouco 

foi feito.  
A reforma tributária tem de vir em maior ou menor escala. Sou a favor de unificação 

do ICMS. A guerra fiscal neste País parece brincadeira. Tem de unificar as alíquotas.  
 
Minha proposta seria condicionar as renegociações das dívidas dos Estados à 

unificação das alíquotas. Dá para fazer agora? Talvez não. Outras mudanças terão de 
ser feitas.  

 
O Congresso teria de ceder…  
Tenho certeza que as pessoas estão mais preocupadas, transparentes, muito por 

causa da Operação Lava Jato (que apura corrupção na Petrobrás). O País está olhando 
para o Congresso. Há uma consciência política em virtude das coisas que estão 

acontecendo.  
 
Hoje há mais transparência no Executivo, Legislativo e, inclusive, no Judiciário. A 

reforma da Previdência é necessária. É uma hipocrisia essa história de direitos 
adquiridos. Todos têm de ceder. Assim como na reforma política, com a redução do 

número de partidos.  
 
Como o sr. acha que os investidores, de modo geral, estão olhando a Operação 

Lava Jato?  
A Lava Jato está sendo bem vista no Brasil e no exterior. O mundo não aguenta mais 

corrupção e corruptos. Hoje as coisas estão muito mais transparentes e nas redes 
sociais. O mundo está olhando para isso.  
 

O sr. disse que no fim do ano passado que o Brasil estava barato? Mudou essa 
percepção?  

Falei, em novembro passado, em um evento em Nova York a investidores que o Brasil 
estava barato e, então, era o momento para aproveitar. O câmbio estava a R$ 3,90. 
E, hoje, continua barato, apesar do real ter se apreciado.  

 
Por que os ativos estão baratos? Os múltiplos aplicados no Brasil (para compra de 

ativos) ainda estão baixos. Aqueles que não investiram no País quando o câmbio 
estava a R$ 3,90, vão ter de esperar. Nem sei se chega a esse patamar de novo.  
 

O mercado especula que o câmbio pode chegar a R$ 3.  
Pode ir não sei para onde. O Banco Central tem sido fiel a isso. Tem um probleminha 

no câmbio flutuante: ele flutua. Sou contra sustentar o real através de swaps cambiais. 
Isso custa caro.  

 
Tem um nível para câmbio que passa a ser preocupante para a indústria?  
Prefiro não colocar uma meta.  

 
O que é preciso para destravar os investimentos no País?  

Muitos dizem que indústria foi sucateada pelo câmbio. Acho que as dificuldades da 
indústria vieram principalmente da parte tributária. Inclusive daqueles que exportam. 
O pessoal de fora não gosta de comprar imposto, querem pagar por produto. É preciso 

algumas medidas para destravar o sistema produtivo para que ele possa ganhar 
competitividade.  

 
Muitos empresários engavetaram projetos…  
Mas, com a esperança, vem a confiança. Na hora que os empresários tiverem confiança 

na estabilidade política e econômico, os investimentos serão destravados, inclusive os 
de fora, que estão loucos para entrar no País.  



Morgan Stanley: Nossa posição comprada preferida é com o real brasileiro 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 

O banco Morgan Stanley recomenda aos clientes comprar reais para aproveitar a 
perspectiva mais construtiva da economia brasileira. A casa acredita que a valorização 

do real pode continuar até o dólar chegar ao patamar de R$ 3,10.  
 

Ainda que esse espaço de ganho seja relativamente pequeno, o banco nota que a 
melhora do quadro econômico e político cria perspectiva de que o real seguirá, pelo 
menos, estável. Assim, haverá espaço para aproveitar os juros altos oferecidos pelo 

País, o chamado “carry trade”.  
 

“As moedas da América Latina tiveram um grande rali neste ano. Nós reconhecemos 
que uma grande parte do rali esperado já ficou para trás, mas nós acreditamos que 
ainda há espaço para ganho adicional”, dizem os analistas do banco Morgan Stanley 

no relatório “FX Pulse” enviado esta semana aos clientes do banco. Entre as opções 
de investimento na região, o real brasileiro recebeu grande destaque. “Nossa opção 

favorita para ficar comprado é no real brasileiro”.  
 
Na carteira sugerida de câmbio do Morgan Stanley, uma das recomendações é vender 

dólares para comprar reais. A sugestão vale desde 21 de julho, quando o dólar era 
trocado por cerca de R$ 3,28. Mesmo com essa valorização acumulada nos últimos 

dias, o Morgan Stanley acredita que o real pode se fortalecer ainda mais e coloca como 
preço-alvo R$ 3,10.  
 

“A apreciação nominal pode ser limitada, mas com o desenvolvimento político positivo 
e a perspectiva de ingresso de recursos nós acreditamos que a moeda pode, pelo 

menos, ficar estável, o que gera chance de ganho com carry trade”, cita o relatório.  
 
Para o banco, o Banco Central tem mostrado que está confortável com o dólar entre 

R$ 3,20 e R$ 3,35. “Com relativa estabilidade e as intervenções reduzindo a 
volatilidade, nós acreditamos que o real é atrativo puramente para o carry trade”.  

 
Os estrategistas do Morgan Stanley lembram que o real oferece o maior juro entre as 
moedas da América Latina. “Só isso já oferece perspectiva superior às demais divisas 

emergentes”.  
 

Além do juro elevado, a casa diz que há um ambiente interno mais construtivo. O 
Morgan Stanley avalia como “positivo” o noticiário político e lembra que há perspectiva 
de mais ingresso de recursos externos.  

 
“O investimento estrangeiro respondeu por quase metade do recente fluxo positivo 

para o Brasil e o compromisso do novo governo com privatizações pode aumentar 
ainda mais esse ingresso, o que ajudaria a moeda”.  

 
Apesar da avaliação otimista, os estrategistas da casa notam que há riscos com 
posições no Brasil. Entre os potenciais problemas à frente, o banco norte-americano 

cita a chance de “desapontamento político”. 
 

Prejuízo da MMX cai 99,7% e totaliza R$ 1,03 milhão 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 

A MMX, empresa de mineração do Grupo EBX, registrou um prejuízo líquido 
consolidado de R$ 1,035 milhão no segundo trimestre de 2016, montante 99,7% 

menor em relação ao prejuízo de R$ 313,079 milhões contabilizado no mesmo 
intervalo de 2015.  
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Em relatório, a companhia afirma que as atividades de produção de minério de ferro 
permaneceram paralisadas durante abril e junho deste ano. “Desta forma, o foco da 
direção da companhia continuou sendo a gestão do caixa, a redução dos custos e a 

busca por fontes alternativas de receitas, o que tem se mostrado cada vez mais 
desafiador em um ambiente de crise econômica e política no Brasil”, diz a MMX.  

 
Desta maneira, o resultado bruto da MMX no período ficou negativo em 7 mil reais, 

uma redução de 81,1% ante o resultado bruto negativo de R$ 37 milhões verificado 
há um ano. Já o resultado operacional ficou negativo em R$ 9,078 milhões entre abril 
e junho de, 2016, um recuo de 96,9% na base anual.  

 
O resultado financeiro da companhia ficou positivo em R$ 10,389 milhões no segundo 

trimestre desse ano, ante resultado financeiro negativo de R$ 21,106 milhões no 
mesmo período do ano passado. As receitas financeiras somaram R$ 46,457 milhões, 
enquanto as despesas financeiras totalizaram R$ 36,068 milhões.  

 
“A gestão austera e responsável do caixa, sem qualquer aporte ou acesso a linhas de 

financiamento, aliada a busca por fontes alternativas de receita, vem possibilitando a 
sobrevivência da Companhia ao longo deste processo de reestruturação, que ainda 
demandará algum tempo, até que a companhia recupere sua capacidade de 

investimento e geração operacional de caixa”, afirma a MMX. 
 

Exportadores de eletroeletrônicos começam a cortar metas de exportação 

15/08/2016 – Fonte: Paraná Online  
 

Praticamente uma em cada quatro empresas que exportam eletroeletrônicos 
produzidos no Brasil revisou para baixo os embarques previstos para 2016 depois que 

o dólar recuou para menos de R$ 3,20.  
 
De acordo com sondagem feita pela Abinee, associação que representa fabricantes de 

produtos que vão de eletrodomésticos portáteis e aparelhos de informática a 
equipamentos industriais, como geradores, 24% dos associados da entidade 

reduziram em cerca de um terço – 35%, mais precisamente – a meta de exportações 
deste ano.  
 

O levantamento foi feito no início desta semana, quando o mercado ainda absorvia o 
movimento que colocou a moeda americana no menor nível em mais de um ano – 

antes, portanto, da reação esboçada pelo dólar entre quinta-feira, 11 e sexta-feira 
(12). Empresas do setor relatam que deixam de ter competitividade para disputar 
mercados internacionais, até mesmo no Mercosul, com o dólar abaixo de R$ 3,50.  

 
A maioria dos exportadores dessa indústria (76%) manteve as previsões para os 

embarques deste ano, por conta, principalmente, de contratos já fechados. Ainda 
assim, parte desse grupo considera que deve perder competitividade futura se o real 

mantiver a trajetória de apreciação.  
 
Segundo Humberto Barbato, presidente da Abinee, as empresas de eletroeletrônicos 

avaliam que o câmbio deveria se estabilizar acima dos R$ 3,50, a marca considerada 
como ideal.  

 
“Já transmitimos ao ministro Henrique Meirelles (Fazenda) a mensagem de que não 
podemos ter essa volatilidade cambial. Quando se tem uma taxa de juros como tem o 

Brasil, o câmbio coloca a indústria numa posição fragilizada”, afirmou Barbato, que 
defende a retomada das taxas de juros competitivas nos financiamentos das 

exportações.  
 
Nas contas das empresas filiadas à Abinee, as exportações de eletroeletrônicos devem 

chegar a US$ 6,2 bilhões neste ano, num crescimento de 5% sobre o montante 
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apurado em 2015 – ano negativo nas vendas externas -. A elevação da exportação 
tem ajudado a aliviar a redução superior a 19% na produção.  
 

O fluxo de produtos eletrônicos que chegam do exterior ao Brasil é muito maior, mas, 
depois de passar de US$ 41 bilhões em 2014, as importações cederam para US$ 31,4 

bilhões e US$ 29,1 bilhões, respectivamente, nos dois anos seguintes.  
 

Tal redução, combinada à recuperação das exportações, permite suavizar para menos 
de US$ 23 bilhões – previsão para 2016 – o déficit nas transações comerciais de 
produtos elétricos ou eletrônicos, que dois anos atrás somava US$ 34,6 bilhões.  

 
Mesmo com o dólar mais barato, Barbato não crê na inflexão da tendência de queda 

dos importados, dada a fraca atividade econômica. “Se houvesse mercado 
consumidor, os concorrentes estrangeiros estariam rindo à toa neste momento”, 
finalizou. 

 

Desengraxante ecológico garante limpeza mais segura e eficiente de 
máquinas e equipamentos industriais 

15/08/2016 – Fonte: CIMM  
 

O excesso de graxa, óleo e de resíduos compromete a eficiência de máquinas e 
equipamentos utilizados por indústrias dos mais diversos segmentos. 

 
Para ajudar o setor industrial a alcançar mais precisão na limpeza do maquinário, a 
Quimatic Tapmatic desenvolveu o desengraxante à base d’água ED Solv. 

 
Com formulação ecologicamente correta à base d’água, que não coloca em risco o 

meio ambiente ou saúde dos usuários, o produto é ideal para aplicação em máquinas 
e equipamentos em geral. 
 

Voltado para todos os tipos de metais, Quimatic ED Solv ganhou recentemente nova 
fórmula e agora age até 10% mais rápido. Além disso, está com odor cítrico mais leve 

e continua com os atrativos que fizeram da versão anterior um grande sucesso, entre 
elas o uso de aditivo ED, de Extremo Desengraxe. 
 

O alto rendimento e economia são outros diferenciais do produto. A nova fórmula 
concentrada oferece a possibilidade de diluição de 1:100 em água e também permite 

a reutilização. 
 
“Ao contrário dos desengraxantes à base de solventes, como hidrocarbonetos, naftas, 

gasolina, querosene, entre outros, Quimatic ED Solv pode ser reutilizado desde que 
toda graxa, óleo e sujeira parados na superfície sejam retirados”, explica Marcos 

Pacheco, engenheiro químico da Quimatic Tapmatic. “A diluição e o reaproveitamento 
são capazes de proporcionar uma grande economia aos usuários”. 

 
Biodegradável e não inflamável, Quimatic ED Solv está disponível em embalagens 
plásticas de 5 L, 20 L, 200 L e containers de 1000 litros. Para mais informações, 

acesse: 
 

http://www.quimatic.com.br/produtos/desengraxantes-industriais/quimatic-ed-solv/ 
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Ciclomotores distorcem setor de motos 

15/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

Os emplacamentos de motos de janeiro a julho recuaram 16,5% ante o mesmo período 
do ano passado. Mas essa queda é ainda maior, 27,4%, quando se descontam os 

ciclomotores usados e que foram lacrados como zero-quilômetro por causa de uma 
mudança de legislação.  
 

Das 626,2 mil motocicletas licenciadas de janeiro a julho, 82,2 mil unidades, mais de 
13%, eram ciclomotores que vinham rodando sem placa havia mais de um ano, 

segundo levantamento da Abraciclo, entidade que reúne fabricantes do setor de motos 
e bicicletas.  
 

Também chamados de “cinquentinhas” por causa da cilindrada máxima (até 50 cc), 
esses veículos vinham circulando por quase todo o País sem licença por falta de 

fiscalização. É que até o meio do ano passado cabia aos municípios fiscalizar esses 
veículos. Com a lei 13.154/2015, de 30 julho do ano passado, o emplacamento das 
cinquentinhas passou a ser de reponsabilidade dos Detrans, o que vem gerando desde 

agosto de 2015 um volume extra de lacrações.  
 

Como comparação, de agosto de 2015 para cá foram emplacados pouco mais de 20 
mil ciclomotores novos, ante 130,6 mil usados. Embora venham diminuindo durante o 
ano, os emplacamentos desses modelos ainda são expressivos. Somente em julho eles 

somaram 4,7 mil unidades, o equivalente a 5,9% do total de motos emplacadas.  
 

Como todos entram como zero-quilômetro no ranking geral de vendas, eles acabam 
distorcendo a participação real das marcas no segmento. Até julho do ano passado, a 
Honda, líder do segmento de motos, detinha 81,2% de participação.  

 
Já a Shineray, quinta colocada (mas forte em cinquentinhas), apresentava 0,8% de 

participação. No fim de 2015 a entrada dos ciclomotores velhos no bolo dos 
emplacamentos derrubou a participação da Honda para 78%, enquanto a da Shineray 
subiu para 2,4% e a marca passou a ocupar a terceira colocação no ranking de vendas.  

 
Em 2016, a participação da Honda no acumulado até julho é de 69,6%, mas voltaria 

à casa dos 80% se retiradas as cinquentinhas velhas da lista de veículos novos. Além 
da Shineray, outra fabricante com tradição em ciclomotores, a Traxx, também ganhou 

visibilidade no ranking de vendas e aparece em quarto lugar, à frente de Dafra e 
Suzuki.  
 

A Shineray chegou a reivindicar para si o segundo lugar com a soma dos modelos 
Wuyang, também produzidos em Pernambuco pela empresa.  

 
HABILITAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA 
Os condutores de cinquentinhas deveriam ter habilitação (CNH) na categoria A (a 

mesma das motos) ou então obter uma Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). 
Impasses referentes à emissão desse segundo documento fizeram com que a 

obrigatoriedade de CNH ou ACC fosse postergada para 3 de novembro.  
 
As mudanças relacionadas aos ciclomotores decorreram do aumento do número de 

acidentes com esses veículos.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24451/ciclomotores-distorcem-setor-de-motos


DAF se prepara para crescimento em 2017 

15/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
É certo que quando anunciou a instalação de sua fábrica no Brasil, ainda no boom do 

mercado de caminhões em 2011, a DAF esperava por desempenho muito melhor do 
que as três unidades produzidas por dia atualmente em Ponta Grossa (PR). Ainda 
assim, esse número já foi de um por dia, subiu para dois no fim de 2015 e pode chegar 

a quatro até o fim deste ano.  
 

Mesmo que bem mais lentamente do que o imaginado, a marca holandesa pertencente 
ao Grupo Paccar está conseguindo avançar; até o momento é a única fabricante de 
veículos comerciais no País que conseguiu mostrar números positivos.  

 
Os 369 caminhões vendidos de janeiro a julho representam crescimento de 70% sobre 

o mesmo período de 2015, enquanto o segmento de pesados encolheu 13% na média 
geral. Em consequência, a participação da DAF aumentou de 2,4% para quase 4% no 
o único segmento do qual a empresa participa com os modelos XF e CF.  

 
“Os números ainda são pequenos, mas estamos indo bem com uma marca nova (cerca 

de dois anos no mercado) e em meio a uma profunda crise. No segmento de pesados 
do qual participamos de 85% com apenas dois modelos, já passamos este ano marcas 
tradicionais como Ford e Iveco”, comemora Luis Gambim, que há um ano assumiu a 

diretoria comercial da DAF Brasil.  
 

Para quem já investiu R$ 1 bilhão na operação brasileira desde 2011, a evolução dos 
negócios é bastante lenta, mas Gambim destaca que o País segue sendo importante 
na estratégia de crescimento global do Grupo Paccar, que detém cerca de 48% do 

mercado de caminhões nos Estados Unidos com as marcas Peterbilt e Kenworth, além 
de 18% na Europa com a DAF. “Para crescer mais é fundamental estar no mercado 

brasileiro e na América do Sul”, diz.  
 
Segundo o executivo, alguns setores no Brasil já mostram recuperação e por isso ele 

aposta que em 2017 o mercado de caminhões pesados poderá crescer até 25% sobre 
2016. “Não é tanto assim tendo em vista a enorme queda sofrida em quase três anos 

seguidos.  
 

Alguns clientes transportadores que conseguiram atravessar a crise já estão crescendo 
de 5% a 10% este ano. Aliado a isso, muitos que compraram caminhões em 2011 
estão terminando de pagar o financiamento agora e poderão comprar novos veículos. 

Por isso esperamos por esse avanço no ano que vem”, afirma Gambim.  
 

ESTRATÉGIA FOCADA NA REDE E NO PRODUTO 
A DAF espera continuar a crescer em ritmo até mais acelerado e aumentar a 
participação para 5% do mercado de caminhões pesados ainda este ano, com 750 a 

800 unidades vendidas.  
 

Em 2017 o objetivo é vender 1,5 mil e alcançar market share de 7,5%. Para isso, uma 
das medidas será lançar versões chassi-cabine para participar de segmentos fora-de-
estrada ainda não atingidos, que representam algo como 15% das vendas de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24450/daf-se-prepara-para-crescimento-em-2017


caminhões pesados no País. Também está nos planos passar a atender outros 
mercados sul-americanos, como Argentina, Uruguai e Paraguai.  
 

Gambim explica que a estratégia para ganhar mais clientes tem sido a do corpo-a-
corpo. “Faltava um pouco de agressividade, que veio com a reestruturação comercial 

que mudou o processo de olhar o mercado e apoiar os concessionários, pois muitos 
vieram de outros segmentos, como carros, máquinas agrícolas e até motos. 

 
Precisaram aprender, com o nosso apoio, a vender caminhões. Contratamos e 
indicamos para a rede a contratação de bons profissionais com muitos anos de 

experiência no mercado”, diz o diretor.  
 

Hoje a DAF tem 21 concessionárias no País, está em processo de abrir cinco centros 
de serviço em regiões estratégicas de rotas de caminhões e, até o fim do ano, a 
expectativa é chegar a 30 casas em operação.  

Para aumentar a velocidade de expansão no Brasil, a DAF até mudou seu padrão de 
conduta comercial e decidiu assumir o controle de uma das concessionárias brasileira, 

em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. 
 
“Foi necessário para poder aumentar o investimento em uma região muito importante 

para nossas vendas, por isso assumimos, mas se algum concessionário puder fazer o 
mesmo podemos vender sem problemas”, destaca Gambim. Ele informa que o 

investimento mínimo necessário em uma revenda é de cerca de R$ 10 milhões, mas 
diz que alguns concessionários DAF já investiram bem mais, até R$ 60 milhões.  
 

Mas Gambim avalia que seu principal trunfo está no produto. “A qualidade e robustez 
dos caminhões DAF já estão comprovadas por quem testou. Quando faz o test-drive é 

venda certa.  
 
Colocamos uma frota de 20 veículos para rodar desde 2012 com possíveis clientes e 

todos rodam bem até hoje, alguns já têm mais de 600 mil quilômetros e até agora 
nenhum precisou abrir motor ou transmissão”, afirma. “Com isso já conseguimos até 

entrar em algumas frotas que antes eram exclusivas de marcas concorrentes”, 
comemora.  
 

O executivo concorda que o preço também conta muito, mas revela que tem 
conseguido recuperar o valor do produto. “Quando chegou a DAF queria estar entre 

os maiores preços do mercado, mas com a crise precisou conceder descontos altos, 
caiu para a quinta marca mais cara do segmento. Isso conseguimos mudar com o 
tempo e hoje estamos na terceira ou segunda posição na tabela de preços, 

dependendo do produto”, conta Gambim, que este mês já anunciou reajuste médio de 
5% na linha. 

 
Gambim reconhece que fica difícil avançar muito mais com apenas dois produtos em 

apenas um único segmento do mercado: “Nunca escondemos que o plano é fazer aqui 
uma linha completa de produtos, mas para fazer novos caminhões é preciso que o 
mercado se estabilize e também a definição sobre quando o Euro 6 será adotado no 

Brasil, pois é muito difícil introduzir um produto novo sem saber qual será a legislação 
de emissões, que pode mudar tudo no caminhão de um ano para outro”, pondera. 

 

Indústria quer ‘ações reais’ na economia 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 

 
Definido o quadro político no País, a indústria espera avanços rápidos na agenda 

econômica do governo federal, com medidas que melhorem o ambiente de negócios. 
“Estamos num processo de recuperação, que será lento”, disse o diretor de Políticas e 
Estratégia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), José Augusto Coelho 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/14/internas_economia,793891/industria-quer-acoes-reais-na-economia.shtml


Fernandes. “A partir da definição do impeachment, precisaremos de ações reais para 
a economia.” 
 

Com mais rapidez na adoção de medidas, acredita ele, o governo conseguirá consolidar 
a incipiente “virada” na atividade econômica. Em junho, o faturamento da indústria 

cresceu 2%, depois de três meses em queda, segundo dados da CNI. “Mas o jogo não 
está ganho”, alertou ele. 

 
Foi com essa mesma expectativa que grupos de empresários estiveram semana 
passada com o presidente em exercício, Michel Temer. As prioridades, apontadas por 

eles e confirmadas pelo próprio governo federal, são a fixação de um teto para o 
crescimento dos gastos públicos e a reforma da Previdência Social. 

 
No entanto, há muito o que fazer no curto prazo para “destravar” a atividade 
econômica e os investimentos sem esbarrar no problema das contas públicas. A CNI 

mapeou 119 propostas de medidas com impacto zero no caixa federal. Alguns pontos 
coincidem com as prioridades do governo. 

 
Um deles é a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da lei que acaba com a 
exclusividade da Petrobrás como operadora dos campos de exploração do pré-sal. Ela 

abriria espaço para a retomada dos leilões de concessão e dos investimentos nessa 
área. 

 
No setor de infraestrutura falta, por exemplo, a definição das poligonais dos portos - 
que são uma definição sobre os limites físicos dos portos públicos e, portanto, onde 

podem ser instalados os terminais portuários privados.  
 

“Tem investimentos em terminais já prontos, só aguardando isso”, disse o executivo. 
O governo ainda não definiu as poligonais de portos importantes, como o de Santos 
(SP), Rio de Janeiro e Rio Grande (RS). 

 
À margem do problema fiscal estão também as mudanças nas relações de trabalho, já 

incluídas na agenda do governo. “Entre elas, é possível destacar a atualização da 
legislação trabalhista, ajustando o regime de trabalho à realidade das empresas, 
inclusive as normas de segurança no trabalho”, informou ao Estado o ministro da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. 
 

O ministro pretende também valorizar as negociações coletivas. Outras medidas 
citadas pelo ministro são a simplificação dos procedimentos aduaneiros, o aumento da 
eficiência do sistema regulatório e a negociação de novos acordos comerciais. 

 
“Existe uma agenda microeconômica que vamos tocar de forma paralela à fiscal”, disse 

o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 
Almeida. Ela envolve, por exemplo, uma nova legislação para agências reguladoras e 

para as concessões, ambas em tramitação no Congresso. 
 
Multas 

Passa também pela revisão dos índices de nacionalização exigidos nos investimentos 
no setor de petróleo e uma discussão sobre o que fazer com as empresas que 

assumiram esses compromissos e não cumpriram, ficando sujeitas a multas que 
somam R$ 90 bilhões, segundo estimativas do setor. Outro ponto é o financiamento 
de projetos em infraestrutura pelos bancos públicos. 

 
“O grande objetivo da agenda microeconômica é aumentar a produtividade, que 

determina a capacidade de crescer no longo prazo”, explicou o secretário. “Nos últimos 
sete anos, não é que essa agenda não andou; ela piorou ano a ano, com as 
intervenções do governo”, afirmou ele. 

 
 



Primeira marcha 
Para o ministro Marcos Pereira, a indústria brasileira já engatou uma primeira marcha. 
“A crise da indústria está perdendo força e já podemos falar em recuperação”, afirmou 

ele. “O segmento de bens de capital, por exemplo, já apresentou variações positivas 
durante todos os meses deste ano.” 

 
É também a opinião do economista-chefe da corretora Tullett Prebon, Fernando 

Montero. E ele vê sinais de que o varejo vai na mesma direção. Ele espera ainda um 
impacto da definição do quadro político. “Um cenário menos incerto pode destravar 
alguns investimentos represados nos últimos meses”, comentou. 

 
Já o economista Rafael Cagnin, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi), acredita que é ainda cedo para dizer se os dados positivos da 
atividade industrial configuram uma tendência. “Ainda há interrogações”, disse ele. A 
principal delas é o comportamento do dólar. 

 
Mas, depois da forte retração de 8,2% registrada em 2015, os dados atuais são “um 

alento” e permitem projetar, para este ano, uma queda menos forte, na casa de 6,5% 
a 7%. O economista apenas enxerga alguma chance de crescimento econômico a partir 
de 2017. 

 

Um estímulo ao pequeno empreendedor 

15/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Grandes custos, burocracia excessiva, problemas portuários. São dificuldades que todo 
exportador brasileiro passa diariamente. “As taxas de câmbio são muito altas e a 
dificuldade para vender para fora são enormes”, diz o jovem empresário paulista 

Humberto Azenha, de 31 anos, dono de uma companhia que vende pamonhas 
gourmets para o resto do mundo.  

 
“Já passei por casos em que fizemos tudo na data certa, mas como as estradas 
estavam superlotadas acabamos atrasando e perdendo o navio. É uma despesa 

absurda.”  
 

Um projeto que corre para ficar pronto até o fim do mês poderá facilitar a vida de 
Azenha e de outros 18 mil pequenos empreendedores que passam pelas dificuldades 

da exportação do País de forma cotidiana.  
 
Trata-se do Simples Internacional, que o presidente Michel Temer quer ver lançado 

durante sua primeira viagem externa, à Argentina, logo depois de aprovado o 
impeachment de Dilma Rousseff. “A proposta vai aumentar muito as vendas da minha 

empresa”, afirma o empresário do ramo alimentício. “Ela facilitará os processos e 
reduzirá os custos.” 
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/um-estimulo-ao-pequeno-empreendedor/


 
 
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços * De janeiro a julho 
 

 
O Simples Internacional promete atuar em quatro frentes principais. A primeira será 

a criação do operador logístico, o que já está previsto em lei e aguarda a regularização 
do governo. A promessa é que isso seja feito nos próximos dias.  

 
Esse operador lidará com contêineres e embarques, prestando serviços para pequenas 
firmas que não têm condições de arcar com um setor exclusivo para vendas externas.  

 
A segunda frente é o uso de moedas locais para transações, sem a necessidade de 

conversão em dólar. Assim, as vendas do Brasil para a Argentina, por exemplo, 
poderiam ser efetuadas usando-se reais e pesos, diretamente.  
 

A terceira frente é a discussão de sistemas de aceitação mútua do licenciamento em 
aduanas.  

 
Ou seja, o estabelecimento de tratamentos iguais entre alfândegas. A última frente é 
a criação de uma plataforma eletrônica de negócios, que deve atuar como uma espécie 

de rede social empresarial, facilitando o intercâmbio entre quem compra fora do País 
e quem vende aqui dentro.  

 
“Criamos uma estrada de via rápida, agora os exportadores vão se encontrar nela”, 
diz Guilherme Afif Domingos, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), que elabora o projeto ao lado do Ministério das Relações 
Exteriores. “Para a pequena empresa temque ser tão fácil vender para a Argentina 

quanto para Belém do Pará.” 
 
AVANÇO 

A primeira parceria pelo Simples deve ser fechada justamente com os argentinos, um 
mercado de 40 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 600 bilhões. 

Temer já decidiu que sua primeira viagem internacional após o afastamento definitivo 
de Dilma será para lá.  
 

Ele quer se encontrar com o presidente Maurício Macri já com um pacote fechado em 
mãos. Mas não foi fácil chegar a esse ponto. Inicialmente, o projeto precisou esperar 

a definição da eleição que acabaria por retirar o grupo de Cristina Kirchner do poder. 
Depois, foi a crise política brasileira que demandou paciência do lado de lá.  
 

Os argentinos esperavam a definição do impeachment para seguir com as tratativas. 
Nesse meio tempo, a pamonharia do paulista Azenha vinha crescendo cerca de 20% 

ao mês, com 30% do faturamento vindo das exportações, principalmente para o Reino 
Unido e o restante da Europa. Com o Simples, o empresário afirma que vai começar a 

vender para a nação vizinha também.  

http://cdn.istoe.com.br/wp-content/uploads/sites/14/2016/08/2436-economia-04.jpg


O plano do governo é estudar como a experiência se desenvolve por lá para replicar 
as normas em transações com outros países. Primeiro, da África. Depois, do hemisfério 
norte. Os acordos serão fechados bilateralmente, caso a caso. 

 
Empresas que possuem 40 empregados ou menos e faturam até cerca de R$ 10 

milhões poderão aproveitar as facilidades. No Brasil, elas são responsáveis por apenas 
1% das exportações, apesar de representarem 95% dos negócios. Contudo, seu papel 

está crescendo.  
 
As companhias na faixa de valor mais baixo, de até US$ 1 milhão, foram as que 

apresentaram o segundo maior aumento das vendas externas de janeiro a julho de 
2016, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Pularam de US$ 1,9 

para 2,1 milhões de faturamento no setor, incremento de 8,7% (leia quadro).  
 
De acordo com Afif, do Sebrae, as medidas estarão em vigor no máximo até o fim do 

ano. “Para as pequenas empresas é um avanço extraordinário”, diz. “Estou percebendo 
grande entusiasmo nos dois lados se caírem as barreiras.” 

 

Exportação para todos os países do Mercosul cai de janeiro a julho 

15/08/2016 – Fonte: Folha de S.Paulo 

 
As vendas brasileiras aos países do Mercosul caíram 13,9%, de janeiro a julho deste 

ano, em relação ao mesmo período de 2015 -uma retração de US$ 1,7 bilhão (R$ 5,5 
bilhões), segundo o Mdic. 
 

As exportações destinadas à Venezuela foram as que tiveram maiores perdas, de 
62,6%. Em grave crise, o país deixou de comprar principalmente carne de boi e aves. 

"A Venezuela esteve entre os cinco principais destinos do frango nacional. Com a baixa 
do petróleo, os negócios despencaram, e muita empresa ficou sem receber", lembra 
Francisco Turra, da ABPA (de proteína animal). 

 
O setor deixou de contar com o mercado venezuelano para crescer, sobretudo em 

Estados brasileiros que dependem desses produtos, diz. 
 
Quase metade das perdas do exportador gaúcho pode ser atribuída à Venezuela e à 

Rússia, que cortaram a compra de carne, diz Heitor José Müller, da Fiergs (das 
indústrias do Rio Grande do Sul). 

 
O comércio com todas as economias do bloco piorou no período. Na Argentina, 
segunda grande sócia do Mercosul, a retração foi de 1,8%, amortecida pelo resultado 

positivo do setor automobilístico. 
 

"As commodities passam por um ciclo ruim, e esses países estão com menos recursos 
para comprar do Brasil. O Paraguai se sai melhor, tem flexibilizado impostos e atraído 

investimentos", diz Lia Valls, da Fundação Getulio Vargas. 
 
A troca com a Argentina deverá crescer, mas dependerá do câmbio, diz José Augusto 

de Castro, da AEB (associação de comércio exterior). "O real se valoriza, e o peso 
argentino cai. É preciso uma política que olhe para os vizinhos." 

 

Dólar põe em dúvida recuperação das exportações 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 

 
O recente barateamento do dólar é, no curto prazo, o principal ponto de incerteza 

sobre o processo de recuperação da atividade na indústria. Isso porque ela começou 
a sair do fundo do poço justamente quando o dólar chegou perto dos R$ 4,00 e, com 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/08/1802881-exportacao-para-todos-os-paises-do-mercosul-cai-de-janeiro-a-julho.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/14/internas_economia,793889/dolar-poe-em-duvida-recuperacao-das-exportacoes.shtml


isso, alguns produtos brasileiros voltaram a ficar competitivos no mercado externo. As 
empresas buscaram essa alternativa, diante do mercado interno retraído. 
 

“O mercado externo tem funcionado como uma válvula de escape”, disse o economista 
Rafael Cagnin, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Por 

isso, é grande a preocupação com a recente queda da cotação do dólar. “Isso pode 
colocar areia na engrenagem.” 

 
“Ninguém coloca como perspectiva a valorização cambial que tivemos no passado”, 
comentou o diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), José Augusto Coelho Fernandes, referindo-se à época em que a cotação do 
dólar estava na casa de R$ 2,00. “Mas é uma dificuldade para o processo de 

recuperação.” 
 
O que reforça os sinais de alerta é que, com a volta da confiança dos investidores no 

Brasil, haverá novamente um forte fluxo de investimentos ingressando no País. 
Principalmente porque os juros de 14,25% ao ano são bastante elevados para os 

padrões internacionais. 
 
Uma prova dessa tendência é que aumentou o número de representantes de fundos 

estrangeiros dialogando com a área econômica em Brasília.  
 

Em entrevista concedida ao Estado há duas semanas, o presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, admitiu que há um refluxo dos investidores, antes afastados por causa 
do ambiente político e econômico incerto. “Mas não é uma euforia”, ressalvou. 

 
É por isso que os exportadores começaram a se movimentar nos gabinetes 

governamentais. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, na última sexta-feira, o 
presidente em exercício, Michel Temer, disse que o problema do câmbio já havia 
chegado à sua mesa. 

 
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, minimizou o 

problema em entrevista ao Estado. “No momento, o câmbio parece ter atingido sua 
taxa de equilíbrio, interrompendo o ciclo de desvalorização do real, o que é positivo 
para dar maior previsibilidade ao setor produtivo”, disse. 

 
“É claro que os movimentos de curto prazo podem deixar gente assustada, mas o 

câmbio é flutuante”, afirmou o secretário de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. 
 

“O que podemos fazer é criar condições para esse câmbio ser mais desvalorizado e 
ajudar a indústria no longo prazo.” Ele acrescentou que, para isso, seria necessário 

aumentar muito a taxa de poupança do País. “Isso está ligado com duas coisas: 
reforma fiscal e da Previdência.” 

 
Embora seja inegável que o dólar mais barato atrapalha as exportações, ele traz outras 
consequências positivas para a economia brasileira. O economista-chefe da corretora 

Tullett Prebon, Fernando Montero, explicou que o dólar desvalorizado ajuda a manter 
a inflação baixa. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Serviços de remessa ao exterior driblam tarifa de banco 

15/08/2016 – Fonte: A Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
As altas tarifas cobradas pelos bancos para envio de remessas ao exterior criaram um 

mercado atrativo para empresas interessadas em oferecer opções mais baratas no 
envio de dinheiro a dependentes fora do país. 
 

Com uma propaganda com forte apelo antibancos, a Transferwise, start-up criada em 
2011 no Reino Unido, criou um sistema em que o dinheiro é transferido entre países, 

mas sem cruzar nenhuma fronteira. A operação no Brasil começou neste ano. 
 
A empresa cobra 2,5% sobre o valor enviado, no qual já está incluso 0,38% de IOF). 

Não há desconto de Imposto de Renda retido na fonte porque a Transferwise presume 
que a finalidade da transferência seja para manutenção de dependente no exterior -

tipo de remessa que a lei isenta de tributação-, afirma Jo White, diretora de 
comunicação da empresa. 
 

Isso também desobriga a start-up de exigir que o cliente apresente documentação que 
comprove que o dinheiro está sendo enviado com esse propósito. A situação, porém, 

impõe um teto diário de US$ 3.000 para as transferências, que só podem ser feitas 
entre pessoas físicas. 
 

Os principais destinos das remessas de brasileiros são Irlanda, Portugal, Espanha e 
Austrália, diz White. Entre os bancos, as tarifas para esse tipo de transação partem de 

R$ 90, mais IOF. 
 
Assim, em termos de taxa, a Transferwise é vantajosa em comparação aos bancos 

para enviar até cerca de R$ 3.600 para o exterior. 
 

Outra variável que tem que entrar na conta, porém, é a taxa de câmbio, que varia de 
banco para banco e de acordo com o mercado. No caso da Transferwise, é feito um 
cálculo da taxa média entre o preço de venda e o de compra da moeda. 

 
Os Correios também oferecem transferência para 26 países -Estados Unidos não estão 

entre eles- por meio do serviço de vale postal eletrônico internacional. A taxa cobrada 
é de R$ 35 mais 1,5% do valor da remessa, e só é permitida para manutenção de 

dependente no exterior. 
 
Para efetuar o envio, o remetente deve ir a uma agência dos Correios no Brasil. O 

dinheiro chega lá fora em uma agência do correio local, onde deverá ser buscado. 
 

OUTRAS FINALIDADES 
Transferências com outras finalidades, como pagamento de diárias de um hotel no 
exterior ou de outros serviços, têm Imposto de Renda retido na fonte. 

 
A alíquota tributada varia de 6%, no caso de fins turísticos, a 25%, para operações 

entre empresas, diz Leonardo Freitas, sócio da consultoria internacional Hayman-
Woodward, especializada em fluxos de dinheiro e pessoas entre fronteiras. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1802874-servicos-de-remessa-ao-exterior-driblam-tarifa-de-banco.shtml


Remessas para pagamentos de serviços com fins culturais, educacionais ou de saúde 
são isentas. 
 

Quem for titular de uma conta corrente no exterior e estiver transferindo dinheiro para 
si mesmo também não paga Imposto de Renda (apenas IOF), independentemente do 

valor. 
 

"Recomendo abrir conta fora do país a quem precisa de moeda estrangeira com 
frequência. Se você viaja sempre, vale a pena, pela isenção do imposto", diz Freitas. 
 

BITCOIN 
Moedas virtuais, como o bitcoin, também têm sido usadas para transferências 

internacionais. 
 
A principal vantagem é que não há cobrança de impostos. A depender do valor 

enviado, o custo pode ser nulo, segundo a empresa brasileira de compra e venda de 
bitcoins Foxbit. 

 
O uso, porém, não é regulamentado pela legislação brasileira. "Não dá para afirmar 
se é legal ou não. É uma zona cinzenta", diz Freitas. Segundo ele, a transação poderia 

ser interpretada como evasão de divisas. Questionada, a Foxbit não respondeu à 
reportagem. 

 

Governo vai propor simplificação de licença ambiental 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 

 
O governo deve concluir nas próximas semanas uma proposta de lei geral para 

simplificar as regras de licenciamento ambiental. De acordo com o ministro do Meio 
Ambiente, Sarney Filho, a ideia é dar mais rapidez aos processos de empreendimentos 
de menor porte e em locais mais urbanizados. Ele descartou, porém, a dispensa de 

licenciamento para o agronegócio, umas das principais demandas da bancada 
ruralista. 

 
“Uma coisa é uma atividade na Grande São Paulo, outra é um projeto no Pantanal, na 
Amazônia ou na Mata Atlântica. Temos de ter visões diferentes e bom senso”, afirmou 

Sarney Filho ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. 
“Agora, isenção para todos os setores e atividades não dá, né?” A proposta deve ser 

enviada ao Congresso até o fim deste mês. 
 
O projeto prevê a dispensa de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

pelos empreendedores em algumas situações, explica a presidente do Ibama, Suely 
Araújo. Segundo ela, a ideia é só exigir estudos quando o impacto ao meio ambiente 

for significativo. Para pequenos empreendimentos, o governo deve propor 
licenciamento por adesão, processo feito eletronicamente. 

 
Segundo ela, será inserida uma novidade importante nos licenciamentos, que é a 
questão da localização do empreendimento. Com isso, uma mesma indústria poderá 

ou não ter de apresentar o EIA, dependendo da região onde vai se instalar. 
 

Pedido de isenção. Uma das demandas dos ruralistas é a isenção de licenciamento 
para atividades agropecuárias. O setor avalia que o enquadramento das propriedades 
às normas do Código Florestal, apontando áreas de preservação permanente (APP) e 

reserva legal, já é suficiente. 
 

De acordo com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Raimundo 
Deusdará Filho, 4 milhões de propriedades fazem parte do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), uma das obrigações do Código Florestal. O cadastro já atingiu uma área de 380 

milhões de hectares, correspondente a 12 vezes o tamanho da Alemanha. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/13/internas_economia,793705/governo-vai-propor-simplificacao-de-licenca-ambiental.shtml


Para o governo, porém, a questão deve ser tratada com mais cuidado, principalmente 
em razão do porte e do tipo de atividade. “Para criar 40 porcos, eu posso ter dispensa 
de licenciamento.  

 
Para 400, posso ter uma licença até por adesão. Agora, para 4 mil ou 40 mil porcos, 

preciso ter uma licença com mais cuidado”, acrescentou Suely. Atualmente, o 
licenciamento é tratado em apenas um artigo da lei da Política Nacional de Meio 

Ambiente, de 1981, mas é tema de resoluções do Conama, portarias ministeriais e 
legislações estaduais. 
 

Outro projeto que altera o licenciamento é o fast track (trâmite rápido) para grandes 
projetos de infraestrutura, de autoria do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que 

estabelece um prazo máximo de oito meses para análise de todo o procedimento. 
 

Aproximação com Armênia deve incrementar comércio, diz Ministério da 
Agricultura 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 

 
O Ministério da Agricultura informou que Brasil e Armênia vão trocar experiências e 
tecnologias na área de agricultura por um período de cinco anos. O memorando de 

entendimento foi assinado nesta sexta-feira, 12, no Palácio do Planalto, entre o 
secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Novacki, e o ministro de 

Negócios Estrangeiros da Armênia, Edward Nalbandian. 
 
O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu nesta sexta-feira a primeira visita 

oficial de um chefe de Estado no Palácio do Planalto. Ele se reuniu por menos de uma 
hora com o presidente da Armênia, Serzh Sargsyan, e depois os dois assinaram cinco 

acordos bilaterais, nas áreas de educação, diplomacia e agricultura. 
 
"Essa aproximação diplomática pode trazer bons frutos ao comércio entre os dois 

países", afirmou Novacki. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior fornecedor de 
produtos agrícolas para a Armênia, com exportações de US$ 60 milhões em 2015. Os 

principais produtos foram açúcar (US$ 29 milhões), carne suína (US$ 10 milhões), 
carne de frango (US$ 6,1 milhões) e tabaco (US$ 7 milhões). Conforme o Ministério, 
a Armênia importou do mundo US$ 665 milhões de produtos agrícolas. 

 
De acordo com o memorando de entendimento, os dois países poderão colaborar em 

irrigação, manejo de água, cultivo de frutas, produção de mudas, pecuária e comércio 
bilateral, entre outras áreas.  
 

Também estão previstos seminários, cursos de treinamento, gestão de riscos rurais, 
empreendimentos conjuntos e visitas de cientistas. Um grupo de trabalho será criado 

para desenvolver programas de cooperação agrícola, informou a pasta.  
 

Ajuste anda rápido e não depende da permanência do governo, diz Meirelles 

15/08/2016 – Fonte: G1 
 

 O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o ajuste fiscal está “caminhando 
muito rápido” e será definitivo, sem depender da continuidade do governo interino. Ele 

falou a jornalistas nesta sexta-feira (12) durante evento do Banco Central em São Paulo. 
 
 “O ajuste [fiscal] já está sendo feito de forma defintiva. Independentemente do prazo de 

permanência deste governo, a emenda constitucional define um ritmo para as despesas 
públicas para os próximos 20 anos, portanto estamos tomando medidas de longo prazo”, 

afirmou. 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/12/internas_economia,793636/aproximacao-com-armenia-deve-incrementar-comercio-diz-ministerio-da-a.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/12/internas_economia,793636/aproximacao-com-armenia-deve-incrementar-comercio-diz-ministerio-da-a.shtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/ajuste-anda-rapido-e-nao-depende-da-permanencia-do-governo-diz-meirelles.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/henrique-meirelles/


Meirelles declarou, também, que o ajuste fiscal está "caminhando rápido", apesar da 
percepção contrária sobre o assunto. "Comparado com a ansiedade geral dos que 
conhecem o assunto está lento, mas considerando-se que é a primeira reforma estrutural 

das contas públicas brasileiras desde 1988, está muito rápido", disse. 
 

O ministro afirmou ser mais importante aprovar primeiro o limite para o aumento nos 
gastos públicos para, em seguida, ser aprovada a reforma da Previdência. 

 
As duas medidas são as principais propostas do ajuste no longo prazo feitas pelo governo 
interino. "Controlando os gastos públicos primeiro, tudo fica mais fácil e melhor, mas 

especialmente porque isso melhora a confiança", disse. 
 

Ainda sobre a Previdência, ele voltou a defender a criação de uma idade mínima para se 
aposentar e disse que, na prática, o brasileiro já se aposenta por idade porque trabalha 
mais anos do que efetivamente contribui. 

 
Para ele, "não é sustentável" pedir o benefício com 54 anos de idade. Pela regra vigente 

antes da fórmula 85/95, o brasileiro podia se aposentar por idade ou por tempo de 
contribuição. 
 

Câmbio volátil 
Sobre a atual volatilidade do câmbio, o ministro afirmou que uma cotação estável do dólar 

favorece mais as empresas do que um câmbio volátil e acrescentou que, apesar de o 
regime ser de câmbio flutuante, essa variação é resultado da situação da economia. 
 

“O dólar [perto de R$ 3] afeta os exportadores, de fato é um setor importante da 
economia, por outro lado quando cai facilita os investimentos. Mas o que está de fato 

impulsionamento a retomada da economia brasileira é a confiança e o aumento do 
emprego. Não depende necessariamente do valor do dolar ou das exportações”, disse. 
 

O ministro disse ainda que o comércio exterior brasileiro representa uma pequena parte 
do produto [PIB]. “No Brasil, ainda a grande força é o mercado interno”. 

 
Renegociação da dívida dos estados 
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou esta semana o texto principal do projeto 

sobre a renegociação das dívidas estaduais, após o governo recuar da exigência de que os 
estados não poderiam dar reajustes salariais aos servidores por dois anos. 

 
"Eu concluí que essa parte não ia passar, não ia ser aprovada (...) É pior ter que explicar 
por que recuou ou entrar na votação e perder? Você estaria dando um sinal péssimo para 

a aprovação da PEC. Do ponto de vista da minha relação com os governadores está ótimo", 
disse nesta sexta. 

 
Na véspera, Meirelles disse que essa contrapartida, exigida inicialmente em troca da 

renegociação da dívida, não era “totalmente necessária” porque os governos, segundo ele, 
não são obrigados a conceder os reajustes. 
 

Artigo: Crise dificulta recuperação judicial das empresas 

15/08/2016 – Fonte: G1 

 
Em um momento de grave crise econômica e incerteza política no Brasil, os 
consumidores não são os únicos que sofrem. As empresas também são altamente 

prejudicadas, como indica a forte elevação do número de recuperações judiciais no 
país.  

  
O número de recuperações judiciais requeridas em julho foi 4,2% superior ao 
registrado em junho, segundo o Indicador Serasa Experian de Falências e 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/governo-recua-em-exigencia-e-camara-aprova-renegociacao-com-estados.html
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Recuperações. Já em relação a julho de 2015, os pedidos aumentaram 29,6% (de 135 
para 175).  
 

O resultado é o maior para o mês de julho, após a entrada em vigor da Nova Lei de 
Falências, segundo a Serasa. No acumulado do ano, já foram 1.098 pedidos de 

recuperação judicial. 
  

Os grandes fatores para o crescimento do número de recuperações judiciais são 
previsíveis: recessão econômica, queda da demanda, juros elevados e aumento da 
dívida das empresas.  

  
Vale a pena explicar melhor: o mecanismo da recuperação judicial foi inspirado na 

legislação americana e foi desenhado para que empresas possam quitar dívidas com 
credores e evitar a falência.  
 

Em outras palavras, a recuperação judicial permite que a empresa continue 
funcionando normalmente, diferentemente da falência, quando ela seria fechada e os 

bens vendidos para os credores. A recuperação judicial foi criada no Brasil em 2005, 
a partir da promulgação da Lei de Recuperação e Falência, para substituir a antiga 
concordata.   

  
As companhias que recorrem à lei ficam blindadas de cobranças de credores por 180 

dias e devem elaborar um plano para recuperar a empresa. Esse plano precisa ser 
aprovado pela Justiça e executado com sucesso pela companhia para o processo 
chegar ao fim. 

  
No entanto, é importante ressaltar que não são todas as empresas que podem 

requerer a recuperação judicial. Existem alguns requisitos formais determinados na 
Lei de Recuperação Judicial:  
 

 o devedor não pode ser falido;  
 não pode ter obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos;   

 não pode ter sido condenado anteriormente por crimes falimentares (fraude a 
credores, violação de sigilo empresarial, divulgação de informações falsas, entre 
outros). 

  
O maior problema, contudo, está nos principais requisitos da recuperação judicial e 

que podem ser traduzidos em um só termo: viabilidade econômica. 
  
A definição da viabilidade econômica de uma empresa em crise passa por tantos 

fatores que fazem do processo de recuperação judicial um dos mais complexos e 
delicados tipos de processo. Devedor e credores são colocados em confronto e, mesmo 

assim, são obrigados a colocar suas diferenças de lado em busca de uma solução de 
mercado. 

  
No entanto, muitas empresas brasileiras nem mesmo estão conseguindo recorrer ao 
mecanismo da recuperação judicial e se veem obrigadas a declarar falência. De janeiro 

a julho, foram realizados 1.058 pedidos de falência em todo o país, um aumento de 
9% em relação aos 971 requerimentos efetuados no mesmo período em 2015.  

 
Na comparação com janeiro a julho de 2014, o número de pedidos de falência subiu 
13,4%. Do total, 559 foram de micro e pequenas empresas, 248 de médias e 251 de 

grandes. 
 

Certo é que enquanto não existir uma significativa melhora na economia e política 
brasileira, veremos o constante aumento dos números de pedidos de recuperação 
judicial e falência, decorrente da ausência de credibilidade para a atuação do mercado. 

 



(Samy Dana – Colunista do G1, Mestre em Economia. Post em parceria com Rafael da 
Silva Gonçalves, graduando em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e consultor 
pela Consultoria Júnior de Economia (www.cjefgv.com)). 

 

Mercado sobe estimativa de inflação para 2016 e vê queda menor do PIB 

15/08/2016 – Fonte: G1 
 

Os economistas do mercado financeiro elevaram sua estimativa de inflação para este ano, 
mas também passaram a esperar um "encolhimento" menor do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2016. 

 
As previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta 

segunda-feira (15), por meio do relatório de mercado, também conhecido como Focus. 
Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. 
 

A expectativa do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 7,20% para 7,31% na semana passada. A estimativa permanece acima 

do teto de 6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central de 4,5% fixado 
para 2016. 
 

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que 
o IPCA - considerado a inflação oficial do país - atingiu 0,52% em julho, ganhando força. 

Considerando os últimos 12 meses, o índice é de 8,74%. 
 
Para 2017, a estimativa do mercado financeiro para a inflação permaneceu estável em 

5,14%, informou o BC. Deste modo, permanece abaixo do teto de 6% - fixado para 2017 
- mas ainda longe do objetivo central de 4,5% para o IPCA no período. 

 
O BC tem informado que buscará "circunscrever" o IPCA aos limites estabelecidos pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2016 (ou seja, trazer a taxa para até 6,5%), e 

também fazer convergir a inflação para a meta de 4,5%, em 2017. 
 

Produto Interno Bruto 
Os economistas do mercado financeiro também melhoraram a estimativa para o nível de 
atividade neste ano de uma contração de 3,23% para uma queda menor, de 3,20%. 

 
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro, 

independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o 
comportamento da economia brasileira. 
 

Com a previsão de um novo "encolhimento" do PIB neste ano, essa também será a 
primeira vez que o país registra dois anos seguidos de queda no nível de atividade da 

economia – a série histórica oficial, do IBGE, tem início em 1948. No ano passado, o recuo 
foi de 3,8%, o maior em 25 anos. 

 
Para o comportamento do Produto Interno Bruto em 2017, os economistas das instituições 
financeiras mantiveram sua previsão de uma alta de 1,1%, informou o BC. 

 
Taxa de juros 

O mercado financeiro elevou na semana passada sua previsão para a taxa de juros no fim 
de 2016 de 13,50% para 13,75% ao ano. Atualmente, os juros estão em 14,25% ao ano  
 

- maior nível em 10 anos. Com isso, estimativa do mercado é de um corte menor na taxa 
até o fim de 2016. 

 
Já para o fechamento de 2017, a estimativa para a taxa de juros ficou estável em 11% ao 
ano - o que pressupõe a continuidade da queda dos juros no ano que vem. 

 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/autor/samy-dana/
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A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões 
inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a instituição tem de calibrar os 
juros para atingir objetivos pré-determinados. 

 
As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir para o 

controle dos preços. Quando julga que a inflação está compatível com as metas 
preestabelecidas, o BC pode baixar os juros. 

 
Câmbio, balança e investimentos 
Nesta edição do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio 

no fim de 2016 ficou estável em R$ 3,30. Para o fechamento de 2017, a previsão dos 
economistas para o dólar permaneceu em R$ 3,50. 

 
A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de exportações menos 
as importações) em 2016 caiu de US$ 50,44 bilhões para US$ 50 bilhões de resultado 

positivo. Para o próximo ano, a previsão de superávit recuou de US$ 50 bilhões para US$ 
49,8 bilhões. 

 
Para 2016, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil ficou 
inalterada em US$ 65 bilhões e, para 2017, a estimativa dos analistas continuou estável 

também em US$ 65 bilhões. 
 

Aplicativos contribuem para a gestão e produtividade das empresas 

15/08/2016 – Fonte: PEGN 
 

Os negócios na área de tecnologia que miram o mercado corporativo só tendem a crescer. 
O exemplo são dois aplicativos que foram desenvolvidos para melhorar a gestão e a 

produtividade das empresas. Um deles promete fazer o controle dos gastos dos 
funcionários. O outro se propõe a aumentar a produtividade da empresa com o uso do 
celular. 

 
A empresa que contrata aplicativos corporativos tem vantagens como mobilidade. O 

empregado não precisa mais estar diante do computador para desempenhar a tarefa. Ele 
pode estar conectado aos serviços da empresa no elevador, no ônibus ou em casa. 
  

Um dos aplicativos promete controlar os gastos. As pessoas que trabalham na rua sabem 
a responsabilidade que é prestar contas das despesas como alimentação, por exemplo. 

Elas precisam guardar todas as notas fiscais. 
 
“A gente faz uma viagem de duas semanas de trabalho. A quantidade de nota fiscal que 

tem de estacionamento, refeição e hotel. A gente tinha que guardar tudo isso e fazer 
relatório só depois”, diz o coordenador de marketing Bruno Caúmo. 

 
“As despesas de viagem são hoje o terceiro maior custo que temos na empresa. Temos 

muitos funcionários que trabalham externamente, como vendedores e técnicos. Essa 
despesa de extrema importância deve ser bem controlada”, diz Sergio Jungton, diretor 
financeiro da empresa. 

 
Os empresários Ricardo Gonçalves e Murilo Thiele deram um fim a tantos papeizinhos. 

“Surgiu a ideia de fazer uma plataforma que tornasse para o usuário menos trabalhoso o 
lançamento das despesas e para o gestor ter controle de gestão e economia. Eu digo que 
despesa vou fazer, tiro foto da nota fiscal, enquadro, salvo e está feita a despesa. O 

aprovador está vendo em tempo real o que você gastou”, explica Gonçalves. 
 

A analista financeira Gabriela Fagundes, que faz a contabilidade das despesas da empresa, 
animou-se com a novidade. “Bem mais rápido, ágil e a informação chega mais rápido pra 
gente”, diz. 

 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2016/08/aplicativos-contribuem-para-gestao-e-produtividade-das-empresas.html


Os sócios investiram R$ 600 mil para desenvolver o APP e faturam R$ 500 mil por ano. A 
cobrança é feita por mensalidade. A empresa que contrata o serviço paga uma taxa por 
funcionário que baixa o aplicativo. 

 
“Não é nada é fácil no Brasil convencer uma empresa a adotar o serviço. Porém, mesmo 

com mercado recessivo, a gente vende hoje. Vende transparência, economia. Então, se 
torna mais fácil de vender a plataforma”, diz o empresário Murilo Thiele. 

 
O outro aplicativo se propõe a aumentar a produtividade da empresa com um clique no 
celular. Com o APP não é necessário mais alugar um espaço e equipamentos para fazer 

treinamento. É possível fazer tudo pelo celular, sem gastar tempo e dinheiro. Também 
não precisar se deslocar. 

 
Uma grande rede de material de construção já usa o APP. Enquanto o cliente faz compras, 
o gerente de treinamento fica de olho no celular. “Pode usar o plano de treinamento que 

cada função tem. Posso fazer no momento que tenho tempo mais disponível”, diz o 
gerente de treinamento da loja Marcos Barreto. 

 
“Nosso aplicativo vai pingando durante o dia várias vezes conteúdos relevantes para cada 
pessoa. Coisas que eles podem aplicar imediatamente no trabalho, aumentando a 

produtividade. Vou abrir o novo modulo de hoje. Hoje vai ser estresse e ansiedade. Ele 
explica sobre assunto”, diz Greg Baterman, que desenvolveu o APP. 

 
“O usuário recebe pílula uma vez por semana. Se esquecer, recebe estímulos por APP ou 
e-mail. Os funcionários ficam mais tempo na função deles e menos em salas de aula”, diz 

Rainner Colombani, gerente da loja. 
 

“A gente cobra uma mensalidade conforme o número de funcionários. Cada empresa terá 
uma pessoa dentro da empresa focado no sucesso do cliente”, diz Baterman. 
 

Greg Baterman investiu R$ 300 mil para entrar no mercado de aplicativos e escolheu um 
APP de treinamento por que smartphone está na mão de quase todo mundo. As pessoas 

têm pouco tempo para se dedicar a treinamento e as empresas precisam cortar custos e 
aumentar a produtividade. 
 

Como a troca de experiências pode ajudar na gestão de uma empresa 

15/08/2016 – Fonte: PEGN 

 
O que um empresário deve fazer para preparar a sucessão para seu herdeiro? Saber ouvir 
e estar aberto a mudanças são duas condições básicas para essa transição se dar de forma 

pacifica. O que não pode é impor um jeito antigo de administrar para as gerações que 
chegam cheias de ideias. 

  
Leyre tem o mesmo nome do pai, mas o apetite para os negócios é bem diferente. O pai 

montou uma rede de lojas de roupas e quando começou a pensar na sucessão do negócio, 
teve uma decepção. 
 

“Minha primeira herdeira seria minha filha. Preparei ela para ser uma mulher arrojada, 
menina descolada, sem medo de falar e deu certo. Porém, ela pegou toda essa experiência 

e foi morar nos Estados Unidos”, conta o pai. 
 
Sobrou para o caçula seguir os passos do pai. A primeira lição foi aprender a ouvir. “Eu 

aprendi todos os processos da empresa e, se não soubesse a base que ele tinha para me 
ensinar, eu não tinha como aprender e melhorar. Eu ia falar as coisas por falar, hoje falo 

com propriedade”, afirma o filho. 
 
O aprendizado rendeu frutos. Em dois anos Leyre Filho assumiu a gestão administrativa 

do negócio. Agora, ele vai modernizar toda a parte industrial. “Vou colocar uma máquina 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2016/08/como-troca-de-experiencias-pode-ajudar-na-gestao-de-uma-empresa.html


de corte automática, infesto e acabamento automático também. Vai ser tudo 
automatizado”, conta.  A terceira lição para Leyre Filho assumir, um dia, o posto do pai é 
cultivar a humildade e a honestidade sempre. Pai e filho têm motivos de sobra para 

comemorar neste domingo. 
 

Ministro anuncia programa de concessões para gerar empregos 

15/08/2016 – Fonte: G1 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

O ministro Moreira Franco afirmou, na tarde deste sábado (13), durante entrevista coletiva 
no Rio Media Center, no Centro do Rio de Janeiro, que o Brasil vive sua mais grave crise 
econômica desde o século passado, e que por isso o governo Temer resolveu enfrentar 

essa crise fazendo o ajuste fiscal para equilibrar as contas, por um lado, e se mobilizando 
para gerar os empregos que o Brasil precisa. Ele afirmou que todas as concessões e 

privatizações planejadas serão segregadas no Programa de Parcerias e Investimentos. 
 
"São 11 milhões de desempregados, podendo chegar a 14 milhões em 2017. Duas áreas 

podem cumprir esse objetivo de gerar empregos num prazo razoável: infraestrutura, onde 
ainda temos muito a realizar e que tem capacidade de gerar muitos empregos, e a 

retornada de nossas exportações", afirmou. 
 
Moreira Franco disse não ter dúvida de que os investidores voltarão a fazer negócios no 

Brasil assim que a situação política do país for resolvida. "Só duas cidades no mundo têm 
dois chefes de estado: o Varicano, com seus dois papas, e Brasília. Mas pelo menos no 

Vaticano eles rezam juntos", brincou. 
 
Para alavancar os investimentos em infraestrutura, segundo Moreira, todas as concessões 

e privatizações serão segregadas no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), cujo 
conselho vai avaliar e apresentar ao presidente as propostas de concessões e 

privatizações. 
 
Entre os setores que podem ser alvo do PPI estão óleo e gás, portos, aeroportos, rodovias, 

ferrovias, saneamento básico e energia elétrica. 
 

"A ideia é deixar de lado programas grandiosos, como o Programa de Aceleração do 
crescimento (PAC) e o Programa de Investimentos em Logística (PIL), do governo anterior, 

e focar em cada área especificamente", disse o ministro, ressaltando que a área de 
mobilidade não está contemplada por ser de competência municipal ou estadual, na qual 
o governo federal atua muito pouco: "Para que q mobilidade ingresse no PPI é necessária 

uma ação política do Ministério das Cidades, para selecionar possíveis projetos e 
apresentar ao programa". 

 
Moreira Franco garantiu ainda que haverá mudanças nas medidas regulatórias, para que 
haja investidores estrangeiros. Os editais serão publicados também em inglês e os prazos 

para os leilões serão maiores: o mínimo será de 100 dias, podendo ser dilatado. Na área 
de óleo e gás, pela própria complexidade, esse prazo será de um ano entre a publicação 

do edital e o leilão. 
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"Esperamos ter regras mais claras, com ambiente de concorrência mais explícita e 
saudável. Sempre haverá audiências públicas sobre os leilões, antes da manifestação do 
órgão de controle, que no caso é o TCU". 

 
O ministro afirmou que não há intenção de privatizar Caixa ou Banco do Brasil, mas que 

esses próprios bancos estudam associação ou concessão em parte de seus serviços. 
 

Os governos dos estados devem se engajar no programa estudando concessões e 
privatizações.  
 

"Na renegociação das dívidas dos estados foi imposto que os governos buscassem 
parcerias com a iniciativa privada para sair da péssima situação fiscal em que se 

encontram. Eles precisam de recursos mais até que o governo federal e por isso devem 
buscá-los concedendo e privatizando o que for possível", explicou. 
 

Moreira ainda informou que, na segunda-feira, o governador licenciado do Rio, Luiz 
Fernando Pezão; o governador em exercício, Francisco Dornelles, e a presidente do 

BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, se reúnem para discutir "como conduzir o problema 
da Cedae".  
 

Ele não descartou que empresa possa ser privatizada, o que Pezão vinha refutado em 
entrevistas antes de seu afastamento. 

 

Direitos trabalhistas em transformação 

15/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
 
 

Nas ruas, muitos questionamentos. Em seu primeiro emprego, a 
atendente de farmácia Geisa Lima teme a reforma. “Está muito 
difícil para conseguir entrar no mercado de trabalho. Se for mudar 
a lei, tem que ser para melhorar a nossa vida, principalmente a do 
jovem”/ Foto: Fernando Madeira | GZ 

 

 
 
Enquanto o esporte e a política dividem a atenção do brasileiro, o governo do 

presidente interino Michel Temer (PMDB) tem conseguido, discretamente, dar corpo a 
uma medida ampla e polêmica: a reforma trabalhista.  

 
Diante de uma economia em forte recessão, o governo busca formas de resgatar a 

produtividade e a competitividade do Brasil. Uma das apostas é na flexibilização da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), estabelecida por Getúlio Vargas, em 1943. 
 

Nesse caminho, conversas formais e informais com sindicatos de trabalhadores e 
representantes da classe empresarial já estão adiantadas. Algumas propostas já foram 

sinalizadas pelo governo. A ideia é facilitar os acordos coletivos, para, reduzindo os 
custos dos empresários ao investir, aumentar a competitividade da economia. Assim, 
as negociações entre empresas e sindicatos terão mais poder que as leis. 

 
Dessa forma, FGTS, férias, previdência social, 13º salário e licença-maternidade, entre 

outros, continuarão existindo obrigatoriamente, mas com a possibilidade de serem 
flexibilizados. Faz parte da proposta, ainda, a conclusão da votação do projeto que 
trata da terceirização. 

 
Há muitos penduricalhos que não aparecem na Constituição e são motivos de 

reclamações constantes, como por exemplo, o descanso para almoço de uma hora (se 
o empregado quiser reduzir o tempo e sair mais cedo, a lei não permite).  
 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/direitos-trabalhistas-em-transformacao/


Outros casos que poderiam ser acordados dizem respeito aos casos em que o 
funcionário fica à disposição do patrão, fora do expediente sem ser acionado, e o 
tempo gasto em deslocamentos quando a empresa busca os trabalhadores – 

considerados hoje como hora extra. 
 

Para o advogado trabalhista Alberto Nemer, a principal função da reforma vai ser dar 
maior segurança jurídica a empresários e trabalhadores, o que, por consequência, 

possibilitará o reaquecimento da economia por meio da retomada das contratações. 
“Regras mais claras vão gerar oportunidades de trabalho, obviamente respeitando o 
mínimo previsto na CLT”, diz. 

 
Muitos sindicatos, porém, se manifestam contrários a qualquer tentativa de alteração. 

“É necessário fazer uma reforma política e fiscal, pois o que a gente vê é tudo para 
alguns e nada para muitos. Não vamos aceitar isso”, afirma a sindicalista Noêmia 
Simonassi. Dirigente da CUT e do Sindiupes, Noêmia avalia que o país está passando 

por uma crise política que impulsiona a crise econômica.  
 

“Aí, na hora do arrocho fiscal, quem paga a conta é o trabalhador. Se diminuir o salário 
dos deputados, senadores, juízes e todas as mordomias deles, já seria uma boa 
economia”. 

 
Nas ruas, muitos questionamentos. Em seu primeiro emprego, a atendente de 

farmácia Geisa Lima teme a reforma. “Está muito difícil para conseguir entrar no 
mercado de trabalho. Se for mudar a lei, tem que ser para melhorar a nossa vida, 
principalmente a do jovem”. 

 
A previsão é de que projeto seja enviado para o Congresso até o início de 2017. 

O que está sendo discutido 
 
Por que flexibilizar as regras trabalhistas? 

Diante de uma economia em recessão, o governo acredita que uma forma de o país 
dar nova guinada econômica é por meio da flexibilização da CLT. 

 
Quando deve vigorar? 
A reforma deverá passar pelo Congresso Nacional, mas há possibilidade de acontecer 

por meio de decreto presidencial. 
 

Intenção da proposta 
Permitir que acordos coletivos tenham mais poder do que a CLT e também do que as 
convenções coletivas. O governo pretende estabelecer todos os direitos que poderão 

ser negociados. São, ao todo, 34 itens estudados. 
 

Redução de salário 
A intenção é permitir que vários itens previstos no artigo 7º da Constituição Federal 

de maneira genérica ou que foram melhor detalhados pela CLT sejam flexibilizados. 
Uma das propostas é permitir que haja redução de salários, algo que hoje é proibido. 
 

Jornada maior 
Outro direito que poderá ser negociado em acordos entre empresas e sindicatos é o 

aumento da jornada de trabalho, hoje limitada a 44 horas semanais. 
 
Férias e 13º 

No grupo de itens que poderão ser negociados estão ainda férias (divisão), 13º salário 
(parcelamento), adicionais noturno e de insalubridade, salário mínimo, licença-

paternidade, auxílio-creche, descanso semanal remunerado, banco de horas e FGTS. 
 
 

 
 



Diretos que não poderão ser negociados 
A proposta deve proibir mudanças no seguro-desemprego, no salário-família, na 
remuneração da hora extra, da licença-maternidade de 120 dias e do aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço. 
 

Como serão os acordos? 
Serão feitos por sindicatos e a empresa, e precisarão ser aprovados em assembleia de 

trabalhadores. 
 
Terceirização 

Outro ponto da reforma é a terceirização. A ideia é permitir que as empresas possam 
contratar trabalhadores terceirizados para a atividade-fim, algo hoje proibido pela 

legislação. 
 
PPE 

O governo vai estudar a possibilidade de tornar o Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE), criado para o período da crise, de forma permanente. 

 

Editorial: O capitalismo e seus conformados 

15/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Os “inconformados” sugerem “curtos-circuitos” para o socialismo “ideal” 
 
A economia deve acolher os vários mundos potencialmente possíveis, produtos de 

“visões” humanas diferentes. Não se restringe apenas à análise objetiva que tende a 
tomar o “mundo” como este lhe parece. Isso dá origem a pelo menos duas 

aproximações do problema. 
 
De um lado, os “conformistas”, que tomam o mundo como é, apesar de achá-lo injusto. 

Recomendam uma política econômica (o exercício “prático” do conhecimento “teórico”) 
para administrá-lo melhor, confiando que o respeito às restrições físicas e o 

empoderamento da sociedade, através do sufrágio universal, é o caminho mais eficaz 
para uma sociedade civilizada. 

 
De outro, os “inconformados”, que acham inútil tentar consertar uma organização 
essencialmente injusta. Sugerem “curtos-circuitos” para o socialismo “ideal”. Ignoram 

que as tentativas de instalar o socialismo “ideal”, quando adquiriu concretude no 
socialismo “real”, revelou-se um dos desastres que marcarão o século XX. 

 
Levou à completa aniquilação da liberdade individual, construiu “castas” (o partido 
portador da “verdade” e a canalha que não a vê) e terminou na mais completa 

ineficiência produtiva, pela centralização das decisões econômicas sem um mecanismo 
aceitável e funcional para coordenar as atividades que proporcionam a sobrevivência 

material da sociedade. 
 
Os “conformados” dividem-se, basicamente, em duas “escolas”, os ortodoxos e os 

heterodoxos. Uma divisão de conveniência e não estável. Há uma tendência da 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/o-capitalismo-e-seus-conformados/


ortodoxia de, a pouco e pouco, depois do controle empírico incontornável, ir 
absorvendo o que sobrou das novidades heterodoxas e incorporá-las. É grave 
imprudência, portanto, desconsiderar as visões alternativas que sempre se 

apresentam. 
 

Da mesma forma que a esquerda inteligente num ambiente de genuíno sufrágio 
universal foi, e é, um poderoso instrumento de domesticação do “capitalismo”, uma 

heterodoxia diligente, que põe à prova, com novos argumentos e pesquisa empírica, 
as “verdades” da ortodoxia, é o caminho do seu aperfeiçoamento. 
 

A ortodoxia deve mesmo ser o reservatório das “verdades” ainda não rejeitadas. Isso 
nada tem de estranho. É apenas a marcha natural do conhecimento: o permanente 

desafio à “verdade” estabelecida, submetendo-a, continuadamente, às novas 
interpretações e às novas evidências. 
 

Mas é preciso dizer com firmeza que, a despeito de todas as dificuldades, existe um 
sólido patrimônio de conhecimentos organizado e materialmente útil, acumulado na 

disciplina Economia, para promover o desenvolvimento social e econômico de uma 
sociedade que tenha como objetivos fundamentais: 
 

1. Ampliar a autonomia da liberdade individual. 
2. Mitigar as desigualdades de oportunidades. 

3. Para atendê-las, utilizar um Estado forte, constitucionalmente controlado e 
capaz de garantir a coordenação das atividades econômicas através de 
mercados bem regulados. 

 
Certamente, isso não é a “civilização”, mas este é o ponto. A história dos últimos dois 

séculos e meio revela que os países que se mostraram capazes de instituir o sufrágio 
universal que empodera o cidadão comum e tiveram a inteligência de instituir uma 
política econômica que incorpora os ensinamentos acumulados pela economia, 

progrediram e avançaram no nível de renda, na inclusão social, no aumento da 
igualdade de oportunidades. 

 
Não são muito mais do que duas dezenas, todos eles democracias desde a Segunda 
Guerra Mundial e com uma relação respeitosa entre o Estado e o setor privado. Com 

exceção dos Estados Unidos, que têm um bipartidarismo consolidado, possuem uma 
espécie de parlamentarismo em que o regime eleitoral garante uma maioria estável 

para dar segurança à administração e oferece mecanismos que garantem a solução, 
sem movimentos dramáticos, para a perda de protagonismo do governo. O bom seria 
simplesmente imitá-los. 

 
No Brasil, hoje há uns primeiros sinais de que o governo está recuperando o seu 

protagonismo e talvez estejamos nos aproximando de uma mudança de expectativas. 
O fundamental, neste momento, não é o regime eleitoral, mas encurtar o prazo das 

incertezas para acelerar a retomada. 
 

Artigo: Estagnação secular 

15/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
 

 
 

 
Quanto mais um povo investe na expansão do parque produtivo e de serviços, quanto 
mais gasta na construção de casas, estradas, ferrovias e aeroportos, menor tende a 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciusmota/2016/08/1802966-estagnacao-secular.shtml


ser o desemprego. Com menos trabalhadores disponíveis, espera-se que os salários 
subam e aticem a inflação e as taxas de juros. 
 

O resultado se inverte quando a população e as empresas preferem poupar a investir. 
Esse comportamento deprime o mercado de trabalho, puxa os preços de bens e 

serviços para baixo e derruba os juros. 
 

Deveria haver teoricamente uma linha de equilíbrio entre poupança e investimento, 
refletida numa certa taxa de juros, sobre a qual a economia pudesse crescer com 
desemprego e inflação nos mínimos possíveis. 

 
Um problema aparece quando essa taxa de juros que equaliza o jogo cai tanto que 

não consegue mais ser alcançada pela ação reparadora do Banco Central. Ainda não 
se conhece um modo eficaz de fixar abaixo de zero os juros de curto prazo. 
 

As pessoas tenderiam a estocar notas de dinheiro no colchão, pois ali o poder de 
compra seria protegido da desvalorização. Boa parte da intermediação bancária 

perderia sentido, o que empurraria instituições gigantescas para a beira do abismo. 
 
Esse dilema acossa e desafia os países desenvolvidos. Sete anos após a crise global, 

uma aluvião de dinheiro barato evitou o colapso, mas não reanimou a propensão para 
investir. Inflação e juros ao rés do chão sugerem mais uma década à frente com ritmo 

frustrante de atividade. 
 
A "estagnação secular", armadilha em que se enreda o Japão provavelmente desde os 

anos 1990, estaria atingindo as demais nações ricas. Se o diagnóstico está correto, 
livrar-se dessas tramas dependeria mais do gasto direto e indireto dos governos que 

das ações dos bancos centrais. 
 
O debate vale para o mundo rico. A depressão brasileira tem contornos muito diversos 

e foi produzida pelo descomedimento do gasto público. 
 

(Vinicius Mota- É secretário de Redação da Folha. Foi editor de Opinião (coordenador 
dos editoriais) e do caderno 'Mundo'). 
 

Votorantim vê lucro cair 47% no 2º trimestre, para R$ 318 milhões 

15/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

O grupo industrial Votorantim teve lucro líquido de R$ 318 milhões no segundo 
trimestre, queda de 47% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2015, 

mas acima do desempenho apresentado nos três primeiros meses do ano. 
 
A companhia, que tem operações de cimento, zinco, alumínio, níquel e aço, havia 

registrado lucro líquido de R$ 144 milhões no primeiro trimestre. 
 

A Votorantim teve geração de caixa pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 1,49 bilhão nos três meses encerrados em 
junho, uma queda anual de 17%, mas avanço de 76% no comparativo trimestral. 
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A empresa apurou receita líquida de R$ 7,57 bilhões no segundo trimestre, queda de 
4% ante o mesmo período do ano passado e crescimento de 13% sobre os três 
primeiros meses deste ano. 

 
Com a queda no Ebitda, a relação de endividamento da empresa medida pela dívida 

líquida sobre Ebitda terminou junho em 2,75 vezes, acima das 2,42 vezes do segundo 
trimestre de 2015, mas abaixo da alavancagem do primeiro trimestre, de 2,78 vezes. 

 
No segundo trimestre, a Votorantim iniciou operações da fábrica de cimento de 
Primavera, no Pará, com capacidade para produção de 1,2 milhão de toneladas, a 

segunda da maior da Votorantim no Estado e a terceira da empresa na região Norte. 
 

Os investimentos da Votorantim no segundo trimestre somaram R$ 773 milhões, 
aumento de 27% sobre o desembolsado no mesmo período do ano passado. 
 

Inova Mineral: R$ 1 bi de estímulo à mineração 

15/08/2016 – Fonte: Usinagem Brasil 

 
A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e o BNDES lançaram no início de agosto 
o Inova Mineral - Plano de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação no Setor de 

Mineração e Transformação Mineral. Com recursos de R$ 1,18 bilhão, o programa irá 
financiar projetos de inovação no setor de mineração. 

 
O Inova Mineral apoiará planos de negócios para desenvolvimento, entre outros, de 
tecnologias de produção de materiais aplicados na geração de energia solar e eólica, 

e em dispositivos acumuladores de energia, voltados, por exemplo, para o 
desenvolvimento do mercado de carros elétricos. Tais materiais, à base de silício, lítio 

e terras raras, são determinantes para a evolução desses setores, que trarão impactos 
ambientalmente positivos. 
 

O avanço tecnológico em baterias de íon de lítio, por exemplo, tem permitido o 
desenvolvimento de acumuladores de energia menores e mais eficientes para 

armazenamento de eletricidade gerada por painéis solares instalados em residências 
e prédios comerciais.  
 

Outro importante foco de apoio são as tecnologias dedicadas à recuperação e ao 
reaproveitamento de resíduos da mineração, métodos mais sustentáveis de deposição 

e monitoramento e controle de riscos ambientais e de barragens. 
 
O Inova Mineral apoiará o setor, selecionando planos inseridos nos seguintes temas: 

Tecnologia, diversificação e competitividade em minerais “Portadores de Futuro”, com 
foco em materiais de alto desempenho; Ampliação da oferta de Fosfato e Potássio e 

redução do déficit comercial de fertilizantes; Tecnologias de processo mineral para 
competitividade e desconcentração de mercado; Redução e mitigação de riscos e de 

impactos ambientais; Adensamento da cadeia via desenvolvimento e absorção de 
tecnologias. 
 

QUÍMICA - Na mesma ocasião, BNDES e Finep também anunciaram os 27 projetos 
para o PADIQ - Plano de Apoio ao Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química, 

que totalizam investimentos de R$ 2,4 bilhões. 
 
Entre os planos selecionados do PADIQ estão investimentos que vão desde pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para substituição de produtos potencialmente alergênicos 
ou carcinogênicos, em aplicações que incluem artigos infantis como mamadeiras e 

chupetas, desenvolvimento de fibras de carbono para os setores aeroespacial, 
automobilístico, esportes, industrial (como o de petróleo e gás) e o eólico, até o 
desenvolvimento de fragrâncias a partir de frutas, flores e plantas brasileiras. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1784716-votorantim-abre-fabrica-de-cimento-no-para-em-investimento-de-r-860-mi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1784716-votorantim-abre-fabrica-de-cimento-no-para-em-investimento-de-r-860-mi.shtml
http://www.usinagem-brasil.com.br/11184-inova-mineral-r-1-bi-de-estimulo-a-mineracao/pa-1/


Os projetos selecionados têm a seguinte distribuição temática: químicos a partir de 
fontes renováveis,(70%); fibras de carbono (11%); insumos para higiene pessoal e 
cosmético (10%); aditivos químicos para alimentação animal (5%); aditivos químicos 

para exploração e produção de petróleo (3%); e derivados de silício (1%).  
 

De acordo com o BNDES, o PADIQ demonstrou condições de atrair investimentos em 
fábricas de escala mundial e desenvolver produtos atualmente não produzidos no país. 

 

Sindicatos e patrões fecharam 186 acordos reduzindo jornada e vencimento 

para garantir postos de trabalho 

15/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 

A crise da economia, que derrubou a produção em quase todos os setores, está 
repercutindo com maior intensidade sobre os salários pagos por alguns segmentos da 
indústria. Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) aponta que 

no primeiro semestre deste ano triplicou o número de acordos entre patrões e 
sindicatos para redução dos salários e da jornada de trabalho, frente igual período do 

ano passado.  
 
Entre janeiro e junho deste ano, foram homologados 186 acordos, enquanto no mesmo 

período em 2015, 49 empresas lançaram mão do recurso. 
 

Entre janeiro do ano passado e junho deste ano patrões e sindicatos negociaram 474 
acordos com redução salarial e de carga horária. A indústria metalúrgica, sozinha, 
liderou o ranking com 212 acordos, seguida pela indústria química e farmacêutica e 

construção civil. 
 

O coordenador da pesquisa e professor da Universidade de São Paulo (USP), Hélio 
Zylberstajn, pondera que embora os números das negociações para redução salarial 
pareçam grandes, a base é pequena.  

 
“O percentual é insignificante se levarmos em conta que o Brasil homologa, por ano, 

perto de 50 mil acordos trabalhistas. É natural que a indústria, o setor que mais tem 
sofrido com a recessão, tenha concentrado as negociações”, observa o professor. 
Segundo ele, com a inflação em queda, é possível que os acordos fechados no segundo 

semestre garantam algum ganho real. 
 

Grande maioria dos acordos para redução da jornada de trabalho foram fechados fora 
do Programa de Proteção ao Emprego (PPE) lançado pelo governo federal. O PPE prevê 
a redução de jornada de 30%, permitindo que o trabalhador receba salário até 15% 

menor.  
 

A outra metade do corte dos vencimentos é complementada com recursos do Fundo 
do Amparo do Trabalhador (FAT). Para se enquadrar ao PPE, as empresas devem estar 

em dia com as obrigações trabalhistas e ter esgotado recursos como o uso de banco 
de horas e férias. 
 

O advogado especializado em direito trabalhista e empresarial, Sérgio Rosi, diz que a 
redução do ganho real e até a jornada de trabalho vem refletindo a realidade do país, 

que, com o aprofundamento da crise econômica, precisou se ajustar a uma produção 
menor. Para ele, os acordos podem sinalizar para o início de uma flexibilização das leis 
trabalhistas. 

 
A norma prevê que a redução da jornada e de salário pode ser um instrumento usado 

por empresas que comprovem sua necessidade econômica. O acordo com os sindicatos 
regionais deve ser homologado pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), por prazo 
de três meses, podendo ser prorrogado.  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/12/internas_economia,793357/para-manter-empregos.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/08/12/internas_economia,793357/para-manter-empregos.shtml


“Independente do porte da empresa, os acordos devem ser homologados pelo 
Ministério do Trabalho a fim de evitar a criação de passivos trabalhistas”, explica Rosi. 
 

CONTRAPARTIDA  
O Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco tem negociado para manutenção de 

empregos. Em fevereiro, a entidade fechou acordo com a empresa siderúrgica Gerdau 
para congelamento dos salários.  

 
“Não houve aumento real e nem reposição das perdas”, diz Raimundo Nonato 
Carvalho, diretor-presidente do sindicato dos trabalhadores.Segundo ele, em lugar do 

reajuste, houve um abono de R$ 6,2 mil. “Por causa do momento econômico, os 
trabalhadores decidiram por unanimidade aceitar a proposta. Esperamos agora ter 

uma contrapartida da empresa na campanha salarial deste ano”, apontou.  
 
Em Jeceaba, na Região Central de Minas Gerais, o Sindicato acabou de fechar com a 

siderúrgica VSB, do grupo Vallourec, acordo dentro do Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE). 

 
A pesquisa da Fipe (salariômetro) é elaborada com dados do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O estudo mostra que pelo quarto mês consecutivo os reajustes 

salariais empataram com a inflação.  
 

A mediana dos ajustes salariais negociados para junho foi de 9,8%, valor igual à 
inflação acumulada nos últimos 12 meses anteriores. Em janeiro, a proporção de 
reajustes salariais abaixo da inflação foi de 68,8%. Em junho, o percentual caiu para 

32,8%. 
 

“Isso significa que apesar da crise, dois terços dos trabalhadores brasileiros têm 
conseguido manter o salário no patamar da inflação”, diz Zylberstajn. Em abril, último 
dado disponível, a folha salarial somou R$ 97,6 bilhões, cifra 3,9% menor que em abril 

do ano passado. 
 


