
 

31 DE AGOSTO DE 2016 

 Quarta-feira 

 GOVERNO ADIA PARA 2018 OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL PARA 

EMPREGADORES 

 ESOCIAL - DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 INA CAI 0,6% EM JULHO EM RELAÇÃO A JUNHO, COM AJUSTE, DIZ FIESP 

 IBGE: SETOR PRIVADO CORTA 1,396 MILHÃO DE VAGAS COM CARTEIRA 

ASSINADA EM 1 ANO 

 CONHEÇA O TERMÔMETRO DA INDÚSTRIA E SAIBA SE O SETOR VAI BEM OU MAL 

 OS CONSUMIDORES DEVEM SER PROTEGIDOS PELA ANATEL. MAS ISSO É SÓ NA 

TEORIA 

 FÓRUM DEBATE PAPEL DA INDÚSTRIA E MÍDIA NO COMBATE À CORRUPÇÃO 

 MERCADO DE TRABALHO VIVE CÍRCULO VICIOSO COM PERDA DE EMPREGO E RENDA 

 LISTA DE CONCESSÕES DO PPI TERÁ CINCO PORTOS 

 GE LANÇA NOVA TURBINA EÓLICA NO BRASIL, VÊ RETOMADA DA DEMANDA EM 

2018 

 GOVERNO VAI REVER PLANEJAMENTO DE NOVAS USINAS E LINHAS DE ENERGIA, 

DIZ SECRETÁRIO 

 VENDA DE PNEUS ÀS MONTADORAS CAI 20,8% NO SEMESTRE 

 TRIUMPH COMEÇA A VENDER NOVA THRUXTON R 

 DONOS DE CARROS VW ENVOLVIDOS EM DIESELGATE PREFEREM VENDA A RECALL 

 MERCEDES AMPLIA VENDA DE PEÇAS ALLIANCE 

 RAMBOLL ENVIRON APRESENTA PROJETOS DE REMEDIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 

AMBIENTAL DURANTE O X EKOS BRASIL 

 SOLUÇÕES QUÍMICAS GARANTEM PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA A OXIDAÇÃO EM 

METAIS FERROSOS 

 BRASIL PRECISA ATRAIR INVESTIMENTO CHINÊS PARA INFRAESTRUTURA, DIZ 

DIRETOR DA CNI 

 PROJETO DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO PODE SER DESASTROSO DO PONTO DE VISTA 

TRIBUTÁRIO 
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 MEC E SECRETARIA ESPECIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA JUNTOS PARA 

APOIAR EMPREENDEDORES 

 ARTIGO: INVESTIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS É SEGREDO PARA O 

CRESCIMENTO 

 INDÚSTRIA CRESCE APÓS 5 TRIMESTRES, MAS SEGUE LONGE DO PATAMAR PRÉ-

CRISE 

 RETOMADA DO CRESCIMENTO DO PIB DEVE SER LENTA, AVALIAM ECONOMISTAS 

 COPOM SE REÚNE E DEVE MANTER JUROS EM 14,25% AO ANO, MAIOR EM 10 

ANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

Governo adia para 2018 obrigatoriedade do eSocial para empregadores 

31/08/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
O uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas, o eSocial, por empregadores começará a ser obrigatório somente a partir 
de 2018, e não mais em setembro deste ano, como foi definido ano passado. O 

adiamento está em resolução do Comitê Diretivo do eSocial publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) desta quarta-feira, 31. 
 

De acordo com a norma, a obrigatoriedade do eSocial se dará em 1º de janeiro de 
2018 para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016 acima 

de R$ 78 milhões e em 1º de julho de 2018 para os demais empregadores e 
contribuintes. 
 

"Fica dispensada a prestação das informações dos eventos relativos a saúde e 
segurança do trabalhador (SST) nos seis primeiros meses depois das datas de início 

da obrigatoriedade", diz a resolução. "Até 1º de julho de 2017, será disponibilizado 
aos empregadores e contribuintes ambiente de produção restrito com vistas ao 
aperfeiçoamento do sistema", acrescenta. 

 
O eSocial vai unificar o envio de informações pelo empregador ao governo em relação 

aos seus empregados. Instituído por decreto em dezembro de 2014, o sistema 
padroniza a transmissão, validação, armazenamento e distribuição de dados 
referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. 

 
 

 

CÂMBIO 

EM 30/08/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,253 3,253 

Euro 3,625 3,626 
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eSocial - Divulgação do Cronograma de Implantação 

31/08/2016 – Fonte: Cenofisco 
 

Por meio da Resolução eSocial/MF nº 2, de 30/08/2016 (DOU de 31/08/2016), 
foi definido cronograma para a implantação do Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 
 

Dessa forma, o início da obrigatoriedade de utilização do eSocial dar-se-á: 
 

a) em 01/01/2018, para os empregadores e contribuintes com faturamento 

no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00; e 
b) em 01/07/2018, para os demais empregadores e contribuintes. 

 
Fica dispensada a prestação das informações dos eventos relativos à Saúde e 

Segurança do Trabalhador (SST) nos seis primeiros meses depois das datas de início 

da obrigatoriedade de implantação. 
 

Até 01/07/2017, será disponibilizado aos empregadores e contribuintes ambiente 
de produção restrito com vistas ao aperfeiçoamento do sistema. 

 

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às 
Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte, ao Microempreendedor Individual com 

empregado, ao Segurado Especial e ao pequeno produtor rural pessoa física, será 
definido em atos específicos, em conformidade com os prazos previstos na Resolução 
eSocial/MF nº 2/16. 

 
Os empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o eSocial que deixarem de 

prestar as informações no prazo fixado ou que as apresentar com incorreções ou 
omissões ficarão sujeitos às penalidades previstas na legislação específica. 

 

A prestação das informações por meio do eSocial substituirá, na forma 
regulamentada pelos órgãos e entidades integrantes do Comitê Gestor do eSocial, a 

apresentação das mesmas informações por outros meios. 
 
Os órgãos e as entidades integrantes do Comitê Gestor do eSocial 

regulamentarão, no âmbito de suas competências, o disposto na citada Resolução. 
A Resolução eSocial/MF nº 2/16 entrou em vigor na data de sua publicação, ou 

seja, em 31/08/2016. 
 
Fica revogada a Resolução eSocial/MF nº 1/15. 

 

INA cai 0,6% em julho em relação a junho, com ajuste, diz Fiesp 

31/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista registrou queda de 0,6% 

em julho, na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal. Nos últimos sete 
meses, a retração acumulada ficou em 9,9%, em relação ao mesmo período de 2015. 

 
Os dados são de pesquisa do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da 
Fiesp e do Ciesp (Depecon) divulgados, nesta terça-feira, 30. Para o fechamento do 

ano, a Fiesp projeta uma queda de 6,4%. 
 

Em julho, o INA se destacou negativamente em três setores industriais. Alimentos 
teve queda de 1,4% em comparação com o mês de junho, na série já dessazonalizada. 
No Total de Vendas Reais a retração foi de 8,7%, enquanto as horas trabalhadas na 

produção caíram 0,2%. O Nuci, por sua vez, se expandiu 0,5 ponto porcentual. 
 

A retração do setor de químicos foi de 1,6%, na comparação com junho, descontada 
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a sazonalidade. O resultado foi influenciado, principalmente, pelas quedas de 8,4% da 
variável Total de Vendas Reais e de 0,6 p.p. do Nuci, mas a variável Horas Trabalhadas 
na Produção registrou leve alta, de 0,2%. 

 
O setor de borracha e material plástico, que são insumos, em especial, para a cadeia 

automobilística, mais uma vez apresentou retração. Desta vez, a queda do INA foi de 
1,5% em julho, na comparação com o mês anterior, sem os efeitos sazonais. A queda 

das Horas Trabalhadas na Produção foi de 2,8%, e o NUCI registrou a contração de 
0,3 p.p.. A variável Total de Vendas Reais, por sua vez, cresceu 2,8%. 
 

Sensor 
A pesquisa Sensor de agosto fechou em 49,1 pontos, sem influências sazonais, com 

avanço em relação a julho, quando atingiu 48,7 pontos. Como está abaixo dos 50,0 
pontos, sinaliza queda da atividade industrial para o mês. 
 

Dos cinco indicadores analisados, três registraram aumento de pontos, e dois 
mostraram estabilidade. No Emprego, houve avanço, de 47,0 para 48,2 pontos no 

mês.  
 
O número, abaixo dos 50 pontos, ainda indica a expectativa de demissões. Registrou 

avanço também a variável Mercado, que foi de 46,6 a 47,7 pontos no mês, embora 
permaneça abaixo do nível de 50 pontos. E, por fim, a variável Vendas, que passou 

de 47,3 a 50 pontos, indica estabilidade para as vendas nos mercados interno e 
externo no mês de agosto.  
 

IBGE: setor privado corta 1,396 milhão de vagas com carteira assinada em 1 

ano 

31/08/2016 – Fonte: Estado de Minas 
 
O setor privado cortou 1,396 milhão de vagas com carteira assinada em um ano, uma 

queda de 3,9% no trimestre encerrado em julho ante o mesmo período de 2015, da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 

2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "A carteira de trabalho 
tem o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho de 2012", observou Cimar 
Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

 
O total de trabalhadores com carteira assinada está em 34,343 milhões, menor nível 

desde julho de 2012, quando somava 34,288 milhões. O pico da carteira assinada foi 
em junho de 2014, quando o mercado de trabalho contava com 36,880 milhões de 
empregados formais. 

 
Já o trabalho por conta própria aumentou 2,4% em julho ante julho de 2015, 527 mil 

pessoas a mais nessa condição. O trabalho sem carteira assinada no setor privado 
avançou 0,9%, 95 mil a mais. Já o trabalho doméstico cresceu 2,1% em um ano, mais 

126 mil pessoas nessa condição. 
 
Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, encerrado em abril de 2016, 

houve redução expressiva no contingente de pessoas trabalhando por conta própria 
(342 mil pessoas a menos, queda de 1,5%), e elevação no total de informais no setor 

privado (207 mil indivíduos a mais, alta de 2,1%). 
 
Segundo Azeredo, o resultado significa que muitos dos trabalhadores com carteira 

assinada que foram demitidos e passaram a trabalhar por conta própria tiveram que 
voltar à informalidade no setor privado ou ficaram sem ocupação depois que seus 

negócios "não vingaram". Com mais pessoas em busca de uma vaga, aumenta ainda 
mais a taxa de desemprego, explica o pesquisador. 
 

"Além daqueles que perderam o emprego, dos que estão se desfazendo dos negócios 
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recém-abertos, tem aquelas pessoas atingidas indiretamente pela crise. São parentes 
das pessoas que estão perdendo o emprego e que vão buscar um posto de trabalho", 
justificou Azeredo. 

 

Conheça o Termômetro da Indústria e saiba se o setor vai bem ou mal 

31/08/2016 – Fonte: CNI 
 

Nova ferramenta interativa da CNI permite o acompanhamento de nove indicadores. 
No fim do primeiro semestre deste ano, os dados mostravam que a crise parou de se 
agravar 

 
O Termômetro da Indústria, ferramenta interativa elaborada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), mostra que, entre os indicadores divulgados em agosto, 
cinco tiveram desempenho positivo. São eles: produção, horas trabalhadas na 
produção, faturamento, exportações e Índice de Confiança do Empresário Industrial 

(ICEI). 
 

Outros três - emprego, intenção de investimento e utilização da capacidade instalada 
em relação ao usual - foram negativos. E um - o de estoques efetivos em relação ao 
planejado- ficou estável. "O maior número de indicadores positivos mostra que há 

sinais de que a crise parou de se agravar", diz o gerente-executivo de Pesquisas da 
CNI, Renato da Fonseca. 

 
Além do retrato da situação da indústria, obtido pela combinação do desempenho 
conjunto dos nove indicadores, o internauta pode acompanhar, no Termômetro da 

Indústria, a evolução de cada um dos dados e a respectiva série histórica. A ferramenta 
explica o que mede, porque é importante e como interpretar cada um dos indicadores. 

 
SAIBA MAIS - Acesse o Termômetro da Indústria. 
 

Os consumidores devem ser protegidos pela Anatel. Mas isso é só na teoria 

31/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

Ilustração: Benett/Gazeta do Povo  
 
Alvo de críticas por sua atuação na discussão sobre a adoção de franquias na banda 

larga fixa e em meio à renúncia de seu presidente, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) se vê no centro de uma nova polêmica, que mais uma vez 

questiona a falta de isonomia do órgão regulador em relação às empresas de telefonia.  
 
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) em curso há um ano e prestes a 

ser finalizada põe em xeque os indicadores usados pela agência para monitorar a 
qualidade do serviço e o atendimento prestado ao consumidor pelas operadoras de 

celular.  
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2016/08/1,96219/conheca-o-termometro-da-industria-e-saiba-se-o-setor-vai-bem-ou-mal.html
http://termometro.portaldaindustria.com.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://termometro.portaldaindustria.com.br/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/os-consumidores-devem-ser-protegidos-pela-anatel-mas-isso-e-so-na-teoria-1qf4jh07bm7fd297gyfhq0il4


Segundo o tribunal, os indicadores seriam propositalmente constituídos para favorecer 
aspectos em que as empresas se saem melhor, em vez de retratar a real situação do 
mercado.  

 
Além disso, não haveria, por parte da Anatel, uma medição efetiva da percepção e 

satisfação dos usuários sobre o serviço. O teor do relatório, que ainda precisa ser 
avalizado pelo ministro Bruno Dantas, relator do processo, foi divulgado semana 

passada em uma reportagem do jornal Valor Econômico. 
 
Questionado pela Gazeta, o TCU afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, 

que não iria se pronunciar sobre o assunto e que o relatório final ainda é sigiloso, até 
a conclusão da auditoria, prevista para o próximo mês.  

 
Conforme o Valor, o tribunal estuda determinar que a Anatel crie um novo indicador 
específico para avaliar a satisfação dos consumidores e reveja seus processos para 

melhorar o acesso dos usuários às informações.  
 

Hoje, a agência avalia a atuação das companhias por meio de dois indicadores 
principais, que medem a qualidade do serviço prestado (estabelecendo metas) e o 
atendimento feito ao consumidor (contabilizando as reclamações feitas pelos usuários 

junto à Anatel).  
 

O TCU afirma, no entanto, que esses índices não refletem a insatisfação com o serviço 
mostrada por outros órgãos, como o Procon e a plataforma consumidor.gov.br, do 

próprio governo federal.  
 
Segundo a Anatel, as empresas de telefonia móvel cumpriram em 2015, por exemplo, 

68,5% das metas estabelecidas e, em maio deste ano, as quatro líderes do setor (TIM, 
Vivo, Oi e Claro) receberam nota 8 em relação ao atendimento (veja infográfico).  

 
Por outro lado, a telefonia celular foi o setor que mais motivou reclamações nos 
Procons de todo o país ano passado, concentrando 13% dos atendimentos. No site 

Reclame Aqui, as quatro operadoras aparecem no Top 10 das mais reclamadas pelos 
usuários nos últimos 12 meses. 

 
“O consumidor é estimulado a usar esses serviços, é muito fácil a compra do chip, o 
início do uso, mas é uma escolha desqualificada, porque ela não vem com toda a 

informação necessária. E, quando precisa recorrer à empresa, o usuário é maltratado, 
tem dificuldade para fazer um simples cancelamento.  

 
Geralmente os serviços (de atendimento) são terceirizados e os atendentes não 
conhecem o produto e não têm alçada para resolver o problema”, relata a diretora do 

Procon-PR, Claudia Silvano.  
 

Ao ser questionado pela reportagem, o Sinditelebrasil, representante das empresas de 
telefonia, afirmou que não comentaria o assunto e que aguarda a divulgação oficial do 
relatório do TCU para analisá-lo. 

 
“Cooperação mútua” 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou, em nota, que tem 
apresentado esclarecimentos ao TCU sempre que são solicitados, “em um trabalho 

marcado pela cooperação mútua”.  
 
A agência defende que tem aprimorado, nos últimos anos, a coleta e a divulgação de 

informações à sociedade, “no sentido de torná-los mais transparentes, compreensíveis 
e acessíveis aos usuários” – a Anatel reforça que diversos indicadores estão disponíveis 

aos consumidores por meio de seu site na internet (www.anatel.gov.br).  
 

http://www.anatel.gov.br/


O órgão afirma ainda que está implementando um “novo modelo de gestão da 
qualidade que possibilitará a coleta, processamento e divulgação de dados com 
granularidade municipal e com maior destaque para a percepção do consumidor”. 

 
Auditoria prolonga “inferno astral” da agência 

A auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) coloca mais pressão sobre a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) em um ano que não tem sido fácil para o órgão 

regulador.  
 
Em abril, a agência foi bombardeada por órgãos de defesa do consumidor, políticos e 

internautas ao se mostrar publicamente favorável à adoção de franquias na banda 
larga fixa. O episódio desgastou a imagem do presidente da Anatel, João Rezende, 

que acabou por renunciar ao cargo neste mês.  
 
“A Anatel tem que regular o mercado, fazendo com que ele seja atrativo para as 

empresas, mas também tem que olhar para o aspecto social do serviço. E o problema 
é que, em relação ao consumidor, a agência serve simplesmente como um sistema de 

protocolo de reclamações, não força as operadoras a respeitarem os direitos dos 
usuários e as empresas não são punidas por isso”, avalia o sócio-diretor da consultoria 
NextComm, Luiz Santin.  

 
O especialista cita, por exemplo, a controversa decisão da agência, em maio deste 

ano, de absolver a Oi de pagar multas de R$ 1,2 bilhão em troca da promessa de 
investimentos de R$ 3,2 bilhões na ampliação de sua infraestrutura até 2020 – as 
multas vieram justamente do descumprimento de metas de qualidade e acesso aos 

serviços da empresa. A medida foi criticada inclusive pelo conselheiro da Anatel Otavio 
Luiz Rodrigues Junior, que votou contra a proposta por considerá-la como uma “carta 

branca para a empresa”.  
 
Insatisfeito com a sua operadora de telefonia? Veja onde e como reclamar 

Empresas de telefonia estão entre os principais alvos de reclamação de consumidores

 
 

Segundo os últimos dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil 
possui 253,41 milhões de linhas ativas de celulares. O número comprova a percepção 

de que é difícil (mesmo) achar alguém hoje em dia que não recorra ao aparelho para 
fazer ligações e acessar a internet.  
 

O que não significa, por outro lado, que todos os usuários estejam satisfeitos com o 
serviço. Longe disso, aliás – entra ano, sai ano, as empresas de telefonia seguem 

como as campeãs de reclamações no Procon e em outros órgãos de defesa do 
consumidor.  

 
Veja abaixo como proceder e a quem recorrer caso você esteja passando por um 
“perrengue” com a sua operadora: 

 
Operadora 

A Anatel recomenda que, antes de recorrer a outros órgãos, o usuário entre em contato 
diretamente com a operadora, que é obrigada a fornecer qualquer informação sobre o 
serviço contratado e resolver problemas técnicos ou de cobrança. É importante exigir 

e anotar o número do protocolo de atendimento da empresa. Esse protocolo é a prova 
de que a operadora sabe do problema e deve uma resposta.  



Anatel 
É possível registrar, junto à Anatel, reclamações contra as operadoras quando o 
usuário considerar que elas não estão cumprindo suas obrigações. Para fazer essa 

reclamação, é preciso ter em mãos o número de protocolo do atendimento da 
operadora (ou seja, é essencial ter contatado primeiro a empresa). É possível fazer o 

registro de quatro diferentes maneiras: 
 

- Por telefone: nos números 1331 ou 1332 (para deficientes auditivos). Não é preciso 
acrescentar o código DDD.  
 

- Pela internet: basta acessar o site oficial da Anatel . É preciso fazer um cadastro 
para conseguir registrar a reclamação.  

 
- Pelo celular: a Anatel tem um aplicativo específico voltado para o consumidor, 
disponível para os sistemas iOS, Android e Windows Phone.  

 
- Nas unidades físicas da agência: é possível registrar a reclamação 

presencialmente, em postos que a Anatel chama de “Salas do Cidadão”. No site da 
agência, há uma relação dos endereços e horários de atendimento em todos os 
estados. Em Curitiba, a unidade fica na Rua Vicente Machado, n° 720, no Batel. O 

horário de atendimento no local é das 8h às 12h15 e das 13h30 às 18h. 
 

Após o registro da reclamação, a Anatel fornece um número da solicitação. É 
importante guardar esse número, já que é por meio dele que o usuário pode 
acompanhar o andamento da solicitação nos canais mostrados acima.  

 
A Anatel encaminha a reclamação para a operadora, que tem cinco dias úteis para dar 

uma resposta ou solução – é a própria empresa, e não a Anatel, quem entra em 
contato com o usuário para responder.  
 

Se o usuário não receber uma resposta em cinco dias úteis, pode entrar em contato 
novamente com a Anatel para reiterar a reclamação. Caso a resposta da operadora 

não tenha sido adequada, é preciso solicitar a reabertura da reclamação original em 
até 15 dias.  
 

Procon 
Outra alternativa tradicional é recorrer ao Procon para registrar uma reclamação. A 

missão do Procon é justamente orientar e defender os consumidores contra abusos, 
fazendo o meio de campo quando o contato direto com a empresa se mostrou ineficaz. 
Há, por exemplo, a opção de abrir no Procon um processo administrativo contra a 

empresa (desde que a reclamação esteja devidamente fundamentada).  
 

É possível tirar dúvidas por meio do telefone 0800-411-512, mas o registro da 
reclamação deve ser feito presencialmente. Em Curitiba, o Procon fica na Rua 

Presidente Faria, 431, e o horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.  
 

Na internet 
Também é possível recorrer, pela internet, a plataformas alternativas de registros de 

reclamações. Um dos sites mais famosos é o Reclame Aqui. O portal, no entanto, serve 
mais para o usuário “desabafar” e fazer consultas sobre empresas, já que não é um 
meio oficial para se resolver um problema com a operadora – a opção de tentar 

solucionar os problemas registrados no site fica a cargo de cada companhia.  
 

O governo federal possui um portal online onde é possível tentar solucionar conflitos. 
O porém é que o serviço é voltado apenas para usuários de empresas que estão 
cadastradas formalmente no portal – as quatro grandes operadoras, Vivo, TIM, Oi e 

Claro estão na plataforma. As empresas se comprometem a receber, analisar e 

http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=367
https://itunes.apple.com/br/app/anatel-consumidor/id1006860103?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.anatel.consumidor
https://www.microsoft.com/pt-br/store/p/anatel-consumidor/9wzdncrd8f0g
http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php?option=com_content&view=article&id=92
http://www.reclameaqui.com.br/
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1472064833281


responder a reclamação de seus clientes em até 10 dias. Depois da resposta, o usuário 
pode avaliar o atendimento prestado, que passa a integrar um ranking do portal.  
 

TELEFONIA EM XEQUE 
A Anatel possui uma série de indicadores que medem a qualidade do serviço e o 

atendimento das operadoras aos consumidores – índices que estão sendo 
questionados pelo TCU. Veja o cenário mostrado pelos dados mais recentes da 

agência: 
 
Qualidade  

A qualidade do serviço de telefonia móvel é monitorada por meio de 14 indicadores 
operacionais, que demonstram o desempenho das operadoras em quatro aspectos: 

reação do usuário, rede, conexão de dados e atendimento. Cada indicador possui uma 
meta que corresponde ao mínimo para um serviço adequado.  

 

 
 

Atendimento  
A Anatel divulga mensalmente o ranking de reclamações das operadoras por meio do 

Índice de Desempenho no Atendimento (IDA). A nota máxima é 100 e também leva 
em conta o cumprimento de metas do setor.  
 

 
 

* Apresentaram uma taxa de reclamações a cada mil acessos maior do que a meta 
estabelecida, que é de 0,2.  
Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo. 

 
 

 



Fórum debate papel da indústria e mídia no combate à corrupção 

31/08/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Com o intuito de abordar as possibilidades e perspectivas para o setor da indústria no 

atual momento do país, no dia 13 de setembro acontece o fórum ‘”O Brasil que 
Queremos: transparência, competitividade e combate à corrupção” - uma realização 
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), através do projeto Vote Bem, 

em parceria com o Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia da Faculdade de Direito 
da UFPR (Geld).  

 
Destinado a empresários, profissionais liberais, jovens empreendedores e 
universitários, o evento, composto por dois painéis de discussão, está marcado para 

as 13h30, no Campus da Indústria da Fiep, e pretende trabalhar com o binômio 
projetos pessoais/ visões sociais.  

 
A intenção é a de que os participantes possam adquirir conhecimento interdisciplinar, 
contribuindo às suas carreiras profissionais, da mesma forma que fiquem inteirados 

das questões macro que posicionam o Brasil no cenário internacional. 
 

No primeiro painel, Claudio Haddad, presidente do conselho e da assembleia de 
associados do Insper, e o executivo Hélio Beltrão, membro-fundador do conselho 
consultivo do Instituto Millenium, farão a palestra inaugural, agendada para depois da 

cerimônia de abertura do evento, às 14h.  
 

Com mediação do presidente da Fiep, Edson Campagnolo, os convidados abordarão o 
tema “A competitividade industrial frente ao cenário político e econômico brasileiro”. 
No segundo painel, marcado para 15h30, o jornalista Mário Sabino irá falar sobre a 

mídia como quarto poder, seu papel no combate à corrupção e a ética a serviço da 
sociedade. 

 
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página http://even.tc/o-brasil-que-
queremos. 

 
Serviço  

Fórum: O Brasil que Queremos: transparência, competitividade e combate à 
corrupção  

Data: 13 de setembro de 2016 
Horário: 13h30 
Local: Centro de Eventos Sistema FIEP - Auditório Mário de Mari, Av. Com. Franco, 

1341 - Jardim Botânico, Curitiba 
Evento gratuito  

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/forum-debate-papel-da-industria-e-midia-no-combate-a-corrupcao-5a0omaqfedtwijql3nf7y4tql
http://even.tc/o-brasil-que-queremos
http://even.tc/o-brasil-que-queremos


Mercado de trabalho vive círculo vicioso com perda de emprego e renda 

31/08/2016 – Fonte: Bem Paraná 
 

   
 
O mercado de trabalho do país vive um “circulo vicioso”, com perda do poder de 

compra, queda da população ocupada, do trabalho com carteira assinada e em uma 
situação de estagnação onde nem mesmo o mercado informal consegue mais absorver 

os trabalhadores que perderam emprego. 
 
A afirmação é do coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, ao comentar os números da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-

feira, 30, indicando que, no trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação 
chegou a 11,6% - a maior da série histórica iniciada em 2012 -, o equivalente a 11,6 
milhões de desempregados. 

 
Na avaliação do técnico do IBGE os números da Pnad Contínua de maio, junho e julho 

refletem o “cenário econômico conturbado” vivido pelo país e os “seus reflexos no 
mercado de trabalho”. 
 

“O mercado de trabalho brasileiro está em pleno círculo vicioso, com perda do poder 
de compra, queda na população ocupada - com grupamentos importantes apresentado 

redução em seu contingente de trabalhadores - e da qualidade do emprego –, que se 
reflete no número de pessoas trabalhando com carteira assinada, que recuou quatro 
anos atrás”. 

 
População ocupada 

Em sua análise dos números da Pnad Contínua, Cimar Azeredo ressalta o fato de que 
a população ocupada, que fechou o trimestre em 90,5 milhões de pessoas, voltou ao 
nível do primeiro trimestre de 2013, o mesmo acontecendo com o rendimento médio 

real habitualmente recebido pelo trabalhador, que encerrou julho em R$ 1.985 - uma 
queda de 3% em relação aos R$ 2.048 pagos no mesmo trimestre do ano anterior. 

 
“Os dados mostrados pela Pnad Contínua não são favoráveis. São dados que fogem a 
comportamentos sazonais conhecidos. O rendimento continua em queda, 

grupamentos de atividades, como a indústria, continuam a apresentar redução 
expressiva e está menor em relação ao ano passado em cerca de 1,3 milhão de postos 

de trabalho”, disse. 
 
Para ele, o país encontra-se em “um processo recessivo” onde a situação do mercado 

de trabalho não se mostra em uma situação favorável. “Era esperado que a taxa de 
desocupação apresentasse um relaxamento [nesta última divulgação], que caísse ou 

ficasse no mínimo estável, mas isto não aconteceu e ela atingiu seu nível mais alto: 
11,6%”. 

 
“E isso se deu principalmente em função do aumento significativo do contingente de 
pessoas procurando trabalho. Ou seja, o número de desocupados aumentou e é [hoje] 

o mais alto da série, com o número de pessoas trabalhando voltando ao patamar de 
2013”. 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/462073/mercado-de-trabalho-vive-circulo-vicioso-com-perda-de-emprego-e-renda


Os dados divulgados pelo instituto indicam que a população ocupada hoje é de 90,5 
milhões de trabalhadores, total estatisticamente estável em relação ao trimestre 
imediatamente anterior (menos 146 mil pessoas), mas registrando uma queda de 

1,8% em relação a igual trimestre do ano anterior (92,2 milhões), ou 1,7 milhões de 
pessoas a menos no contingente de pessoas ocupadas. 

 
Informalidade 

Quando analisados do ponto de vista da qualidade do emprego, os números da Pnad 
Contínua também se apresentam desfavoráveis. Segundo o IBGE, o número de 
empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada fechou julho estimado 

em 34,3 milhões de pessoas. 
 

Mas mesmo não apresentando variação estatisticamente significativa em comparação 
com trimestre de fevereiro a abril deste ano, frente ao trimestre de maio a julho de 
2015, chegou a registrar queda de 3,9%, o que representou a perda de cerca de 1,4 

milhão de pessoas com carteira assinada. 
 

“Com relação ao trabalho formal, a situação também não é favorável e o número de 
trabalhadores com carteira assinada continua caindo e chegamos a um patamar que 
volta a 2012 no início da série da Pnad Contínua”, disse o coordenador de Trabalho e 

Rendimento do IBGE. 
 

Cimar Azeredo ressaltou, ainda, o fato de que o mercado informal do país já não 
consegue absorver com a mesma facilidade de antes o trabalhador que perde seu 
emprego. “Logo no início do processo recessivo nós tivemos um quadro de estabilidade 

da população ocupada porque você perdia empregos formais, regulamentados, mas o 
mercado informal absorvia esse contingente.  

 
Mas isso não está acontecendo mais da mesma forma e com a mesma intensidade. E 
a consequência da informalidade não absorver [os desempregados] na mesma 

intensidade é a redução que agora aparece na população ocupada”, finalizou. 
 

Lista de concessões do PPI terá cinco portos 

31/08/2016 – Fonte: Tribuna PR 
 

A primeira reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que 
vai autorizar lista de concessões e privatizações do governo, terá cinco 

empreendimentos em portos, segundo informou o ministro dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Maurício Quintella.  
 

Serão dois terminais de combustíveis em Santarém (PA) e um terminal para 
movimentação de trigo no porto do Rio de Janeiro, além das renovações de duas 

concessões: terminal de fertilizantes de Paranaguá (PR) e terminal de contêineres de 
Salvador.  

 
O terminal de trigo tem preço mínimo fixado em R$ 63 milhões e contrato de 25 anos. 
Em estudos desde 2014, a concessão foi formulada para atender a uma companhia 

trading que foi desalojada para obras do Porto Maravilha. As áreas em Santarém 
tiveram investimentos estimados inicialmente em R$ 13 milhões.  

 
Esses são, segundo a pasta, os empreendimentos novos para os quais há sinais de 
interesse do setor privado. Em março passado, o governo cancelou um leilão de áreas 

em portos no Pará justamente porque havia risco de não aparecerem concorrentes 
para elas.  

 
“Estamos analisando caso a caso para verificar quais os ajustes que precisam ser feitos 
em cada um desses estudos, de modo a viabilizarmos esses investimentos da melhor 

forma possível”, informou o ministério. “Esses ajustes podem se referir à simples 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/lista-de-concessoes-do-ppi-tera-cinco-portos/


atualização de determinados dados e/ou projeções de demanda, ou a mudanças mais 
estruturantes no desenho que havia sido proposto inicialmente.”  
 

Aeroportos  
De todos os modais em infraestrutura, os projetos que estão mais maduros para irem 

a leilão são os quatro aeroportos: de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. 
O governo está confiante quanto ao interesse do setor privado, sobretudo de 

investidores estrangeiros, no negócio.  
 
Para tanto, já está certo que os editais serão traduzidos para o inglês e que o prazo 

entre a publicação das regras e a realização do leilão será aumentado de 45 para 100 
dias.  

 
O valor mínimo de outorga dos quatro aeroportos, somados, foi fixado em R$ 4 bilhões.  
Para tornar os aeroportos mais atraentes, o governo alterou o fluxo de pagamentos 

da taxa de outorga. O objetivo é permitir que, no início do contrato, o concessionário 
concentre recursos financeiros nas obras de expansão. “Fizemos esse arranjo para não 

poluir a vida da concessão”, explicou Quintella.  
 
Assim, o vencedor do leilão entregará 25% do valor da outorga mínima à vista. Além 

disso, ele deverá recolher nesse primeiro pagamento tudo o que ofereceu acima do 
preço mínimo fixado para dar o lance vencedor.  

 
Depois do pagamento à vista, ele passará os cinco primeiros anos do contrato sem 
pagar taxa de outorga. Entre o sexto e o décimo anos, recolherá valores que subirão 

gradualmente. A partir do décimo primeiro ano, a parcela ficará fixa até o fim do 
contrato. 

 

GE lança nova turbina eólica no Brasil, vê retomada da demanda em 2018 

31/08/2016 – Fonte: R7 

 
A norte-americana GE lançou nesta terça-feira uma nova turbina eólica no mercado 

brasileiro, com potência de 2,5 megawatts, o que a empresa destaca como uma aposta 
no país mesmo em um momento em que a crise econômica gera dúvidas quanto ao 
ritmo de contratação de novas usinas de geração nos próximos anos. 

 
A turbina, produzida com atenção às características específicas do vento brasileiro, 

soma-se a outros lançamentos também anunciados nesta terça, como torres eólicas 
de 87 e 118 metros, e a um foco maior na oferta de serviços de operação e 
manutenção de usinas, que são as apostas da companhia até uma retomada efetiva 

da demanda. 
 

"Teremos nos próximos dois anos uma demanda menor, mas isso é conjuntural", 
afirmou à Reuters a líder de Marketing e Produtos da GE Wind, Rosana Santos. "Em 

2018 volta ao normal, em termos de volume, o país volta a crescer, é essa nossa 
aposta". 
 

Enquanto isso, a companhia tem aumentado sua presença em serviços, com soluções 
como a tecnologia "power up", que tem como objetivo aumentar a produtividade dos 

parques. 
 
"Esse enfoque maior em serviços ajuda a passar esse momento de crise", disse. 

Rosana disse que a GE tem quase 6 gigawatts em turbinas eólicas no Brasil, entre 
máquinas já em operação e outras ainda em implementação. 

 
A companhia é líder de mercado no segmento, onde ampliou a força com a aquisição 
da área de energia da francesa Alstom, que possuía uma forte base de clientes no 

país. 

http://noticias.r7.com/economia/ge-lanca-nova-turbina-eolica-no-brasil-ve-retomada-da-demanda-em-2018-30082016


Governo vai rever planejamento de novas usinas e linhas de energia, diz 

secretário 

31/08/2016 – Fonte: R7 

 
O governo vai promover uma revisão do planejamento do setor elétrico com o objetivo 

de eliminar do horizonte usinas de geração e linhas de transmissão de energia que 
foram licitadas mas não têm mais viabilidade, em um esforço para entender a real 

demanda por nova capacidade, afirmou nesta terça-feira uma autoridade do Ministério 
de Minas e Energia. 
 

Esse processo deve ser concluído antes da realização de novos leilões de geração, 
disse a jornalistas o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético da 

pasta, Eduardo Azevedo, após participar de evento do setor de energia eólica no Rio 
de Janeiro.  
 

"A gente tem números que não necessariamente são os reais. Tem muita energia de 
papel que não necessariamente será energia real, estamos avaliando que 

empreendimentos são esses e qual a real necessidade do mercado, para que a gente 
possa fazer os leilões", explicou. 
 

O secretário disse que a primeira medida tomada no âmbito dessa revisão foi o 
adiamento do leilão de linhas de transmissão, antes previsto para 2 de setembro e 

agora reagendado para 28 de outubro. 
 
"Se colocarmos muitos lotes e tivemos poucos interessados, o mercado é que vai 

escolher (os projetos a serem construídos) e não o governo. Estamos vendo uma 
maneira de tornar mais competitivo", afirmou. 

 
Segundo Azevedo, está prevista a revisão da receita oferecida aos investidores.  
Ele também disse que o governo entende que deu uma sinalização positiva aos 

investidores de energia eólica ao manter agendado um leilão para contratar nova 
capacidade de geração, em dezembro, que envolverá projetos dessa fonte e usinas 

solares, mas não quis dar detalhes sobre o nível de contratação esperado para o 
certame. 
 

"A manutenção desse leilão, em um ambiente de crise em que teoricamente sobra 
energia, é uma sinalização positiva", afirmou. 

 

Venda de pneus às montadoras cai 20,8% no semestre 

31/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 

 
 
 

 
As vendas de pneus diretamente para montadoras tiveram queda de 20,8% no 

primeiro semestre na comparação com igual período de 2015, ao passar de 7,76 
milhões de unidades para 6,14 milhões, informa a Anip, Associação Nacional da 
Indústria de Pneumáticos. No geral, as vendas do segmento recuaram 1,9%, para 35 

milhões de unidades, considerando OEM, mercado de reposição e exportações. 
 

Considerando apenas vendas às montadoras, todos os segmentos registraram 
volumes menores, com destaque para a queda de 66,6% dos modelos industriais, que 
passaram de 6,2 mil para 1,1 mil unidades em um ano.  

http://noticias.r7.com/economia/governo-vai-rever-planejamento-de-novas-usinas-e-linhas-de-energia-diz-secretario-30082016
http://noticias.r7.com/economia/governo-vai-rever-planejamento-de-novas-usinas-e-linhas-de-energia-diz-secretario-30082016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24542/venda-de-pneus-as-montadoras-cai-208-no-semestre


Os pneus para veículos de passeio tiveram redução de 20%, enquanto o de cargas 
para caminhões e ônibus resultou em volume 32% menor. Apesar disso, as 
exportações de ambos os modelos cresceram 41,8% e 24,3%, respectivamente, para 

2,7 milhões de leves e 618,7 mil unidades para pesados.  
 

Já no mercado de reposição as vendas de leves tiveram leve recuo de 0,3%, para 
pouco mais de 12,6 milhões de pneus, enquanto as de pesados subiram 6,2%, para 

2,77 milhões, refletindo o bom momento do setor de veículos usados. 
 
No geral, somando vendas às fabricantes de veículos, ao mercado de reposição e 

exportações, os de passeio fecharam os seus primeiros meses do ano com queda de 
0,7%, para 18,9 milhões. Os pneus para veículos de carga somaram 3,79 milhões, 

volume 2,6% maior que o de mesmo intervalo de 2015. 
 
Ainda sobre janeiro-junho, a produção de pneus no Brasil diminuiu 3,2% no 

comparativo anual, para um total de 33,5 milhões de unidades.  
 

“Os resultados negativos são reflexos da crise econômica e da baixa competitividade 
dos pneus nacionais. Por conta dos elevados custos operacionais e tributários no País, 
a indústria brasileira não consegue oferecer melhores preços, o que acaba limitando a 

competitividade do produto tanto para o mercado interno quanto para a exportação”, 
avalia Alberto Mayer, presidente da Anip.  

 
Já a balança comercial do setor foi positiva no fechamento do semestre: a indústria 
exportou mais do que importou no período em comparação ao ano passado, resultado 

em saldo positivo de 4,9 milhões de unidades ou US$ 405,2 milhões.  
 

“O País precisa adotar políticas mais competitivas para estimular a indústria nacional 
e, consequentemente, aquecer a economia. Produzimos produtos de altíssima 
qualidade internamente, contudo não conseguimos disputar em pé de igualdade com 

os preços ofertados no mercado externo”, declara. Mayer. 
 

Triumph começa a vender nova Thruxton R 

31/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Suspensões esportivas, motor mais potente e ausência da garupa são principais 

diferenças da Thruxton (foto) para a Bonneville 
 
A Triumph começa a vender no Brasil a nova Thruxton R, modelo derivado da 

Bonneville, mas com estilo próprio, mais potência e suspensões esportivas. A moto 
tem preço sugerido de R$ 55,5 mil e motor bicilíndrico de 1.200 cc e 97 cavalos (17 

cv a mais do que a Bonneville).  
 
A moto recebe suspensão dianteira Showa, amortecedores traseiros Öhlins e troca a 

garupa por uma rabeta. Além de freios ABS a esportiva tem controle de tração e seletor 
para três modos de pilotagem (estrada, chuva e esporte). Os faróis e lanternas usam 

LEDs.  
 
A Thruxton tem câmbio de seis marchas e tanque para 14,5 litros de gasolina. Pesa 

203 quilos. A altura do assento é de 81 centímetros. O modelo é montado em Manaus. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24541/triumph-comeca-a-vender-nova-thruxton-r


A rede Triumph tem hoje 14 revendas no Brasil. De janeiro a agosto a marca inglesa 
teve cerca de 2,5 mil motos emplacadas no País, registrando queda próxima a 7% 
ante o mesmo período de 2015.  

 

Donos de carros VW envolvidos em dieselgate preferem venda a recall 

31/08/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

Quase metade dos donos dos 475 mil carros da Volkswagen registrados nos Estados 
Unidos e envolvidos com o dieselgate está mais interessada na recompra de seu carro 
pela montadora do que pelo seu conserto.  

 
Há pouco mais de um mês, a companhia anunciou no país as duas opções aos 

proprietários, a recompra integral do veículo ou uma correção gratuita (recall) mais 
uma multa que pode variar de US$ 5,1 mil a US$ 10 mil. 
 

A maioria dos 210 mil proprietários já inscritos no programa quer a recompra, informa 
em entrevista a advogada que requereu o processo, Elizabeth Cabreser.  

 
Os proprietários que têm carros envolvidos no dieselgate, como ficou conhecido o 
escândalo sobre a instalação de software capaz de fraudar as emissões, têm até 

setembro de 2018 para optar pela recompra. 
Embora a Volkswagen ainda não tenha um procedimento de conserto e/ou modificação 

(recall) aprovado pelo governo para qualquer um dos modelos envolvidos, a advogada 
acredita que os motoristas poderiam reavaliar sua escolha se um programa de recall 
já estivesse disponível. 

 
Comprar os carros de volta é a opção mais cara para a VW, o que custaria pelo menos 

US$ 10 bilhões para os cofres da montadora nos Estados Unidos. Apesar disso, a opção 
ajudaria a empresa a cumprir com a sua obrigação de tirar 85% destes carros 
poluidores das estradas a fim de evitar novas multas. O primeiro de pelo menos 11 

ajustes previstos para a correção do sistema deve ser anunciado em setembro, quando 
o dieselgate completará seu primeiro ano. 

 

Mercedes amplia venda de peças Alliance 

31/08/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
A Mercedes-Benz ampliou as vendas de peças de reposição e acessórios da marca 

Alliance e com isso vem expandindo sua atuação com clientes multimarcas. “Já 
vendemos mais de 22,5 mil itens Alliance no País só em 2016.  
 

A média mensal de venda praticamente triplicou se compararmos janeiro com julho 
deste ano”, afirma o vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços para 

caminhões e ônibus Mercedes, Roberto Leoncini. 
 
“Um em cada quatro caminhoneiros no País já conhece a marca”, revela Leoncini, 

usando como base uma pesquisa realizada pelo TruckPad, aplicativo para smartphones 
que conecta o caminhoneiro à carga.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24539/donos-de-carros-vw-envolvidos-em-dieselgate-preferem-venda-a-recall
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24536/mercedes-amplia-venda-de-pecas-alliance


A linha Alliance é formada por peças para caminhões de todas as marcas e inclui 
tambores, lonas, discos e pastilhas de freio, filtros de ar e combustível e bombas 
d’água. Há também acessórios como defletores de ar, geladeiras e TV.  

 

Ramboll Environ apresenta projetos de remediação e revitalização ambiental 
durante o X Ekos Brasil 

31/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
A Ramboll Environ, consultoria multinacional em engenharia e projetos 
multidisciplinares, apresentará casos de sucesso e soluções inovadoras para 

remediação e revitalização de áreas contaminadas, durante o X Seminário Ekos Brasil, 
promovido pelo Instituto Ekos Brasil. O evento ocorrerá dias 28 e 29 de setembro, das 

9h às 18h, no SESC Santo Amaro, em São Paulo (SP). 
 
Uma das principais palestras será a de Scott Warner, diretor de Planejamento de 

Recursos Hídricos da Ramboll Environ nos Estados Unidos, que apresentará um projeto 
de “Proteção da qualidade de águas subterrâneas, próximas a lagos, por meio de 

remoção de sulfato líquido gerado por uma Mina de Ferro ativa”, no dia 29 de 
setembro, às 10h30, na Sessão 6 - Mineração. 
 

Especialista em consultoria hidrogeológica e gestão dos recursos hídricos, com mais 
de 28 anos de experiência em gestão ambiental, Warner mostrará como a empresa 

utilizou tecnologia inovadora para provocar uma reação química, que transformou o 
sulfato líquido, resultante da operação de mineração, em partículas sólidas, eliminando 
os riscos de contaminação dos lençóis freáticos da região.  

 
Outra especialista internacional, Laurie LaPat-Polasko, diretora de projetos de 

Biorremediação da Ramboll, falará sobre “a implantação de um campo em escala para 
biorremediação em uma Zona de Tratamento de Solventes Clorados, em águas 
subterrâneas”, no dia 28 de setembro, às 13:30 horas, na Sessão 2 – Tecnologias 

Inovadoras.  
 

“Esta é a mais nova tecnologia biológica para mitigação de riscos de contaminação, e 
já foi implantada em alguns de nossos projetos”, explica Eugênio Singer, presidente 
da Ramboll Environ Brasil. 

 
Laurie LaPat-Polasko é PHD em Gestão Ambiental e referência mundial em 

biorremediação, tendo mais de 25 anos de experiência em projetos em águas 
subterrâneas, solo e no tratamento de águas residuais.  
 

Esta cientista combinou conhecimentos de microbiologia com engenharia civil para 
desenvolver soluções de remediação a baixo custo, para locais contaminados por 

compostos orgânicos e inorgânicos. Com isso, ela conseguiu numerosas investigações 
corretivas e fez estudos de viabilidade para questões complexas associadas à 

superfície da água, ambientes aquíferos subterrâneos e descargas provenientes de 
sistemas de esgotos. 
 

O projeto nacional da Ramboll, escolhido pelo Instituto Ekos, será apresentado por 
Gustavo Dorota Carreiro de Melo, engenheiro químico e gerente da Ramboll Environ 

do Brasil, que abordará “A remediação de metais em águas freáticas usando 
precipitação química in loco”, no dia 28 de setembro, às 13h30, na Sessão 2 – 
Tecnologias Inovadoras.  

 
Mello tem 12 anos de experiência em consultoria ambiental no Brasil, principalmente 

em projetos de diagnóstico e remediação de solo e águas subterrâneas, de qualidade 
do ar, de construção de sistemas de captação e queima de biogás, e em estudos de 
avaliação de risco industrial (EAR), programa de gerenciamento de riscos (PGR) e 

plano de ação de emergência (PAE); entre outros. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14713-ramboll-environ-apresenta-projetos-de-remediacao-e-revitalizacao-ambiental-durante-o-x-ekos-brasil
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14713-ramboll-environ-apresenta-projetos-de-remediacao-e-revitalizacao-ambiental-durante-o-x-ekos-brasil


Para participar deste evento técnico internacional, que reúne autoridades globais, 
consultorias, órgãos governamentais e profissionais de diversos setores 
comprometidos com gestão ambiental, a Ramboll Environ inscreveu sete projetos 

técnicos de remediação ambiental, dos quais seis foram escolhidos. Três serão 
abordados nas palestras e outros três poderão ser conhecidos na área de exposição 

técnica, com direito a explicações dos profissionais envolvidos. 
 

“O Seminário Ekos é um dos eventos mais respeitados mundialmente na área de 
sustentabilidade, na qual a Ramboll Environ tem forte atuação. Por isso, esta será uma 
excelente oportunidade para destacar nossa expertise e promover o intercâmbio de 

ideias entre nossos especialistas e profissionais e estudiosos brasileiros e estrangeiros 
de remediação e revitalização de áreas contaminadas, que participarão do encontro”, 

reforça Singer. 
 
Os casos da Ramboll, que serão exibidos em pôsteres, e serão explicados aos 

interessados por integrantes dos projetos, são “Implantação de uma abordagem 
integrada para biorremediação de clorados compostos” e “Remoção de tricloroetileno 

por meio da extração de vapores do solo com poços de 45º” - ambos apresentados 
por Gustavo Dorota Carreiro de Mello. Além disso, será detalhado o tema “A Influência 
da incerteza climática sobre metodologias destinadas a proteger e restaurar a 

sensibilidade crítica dos recursos hídricos”, referente a um projeto de Scott Warner. 
 

 
Evento 

X Seminário Ekos Brasil 

Seminário Internacional de Remediação e Revitalização de Áreas Contaminadas 

Dias 28 e 29 de setembro – 9h às 18h 
SENAC SANTO AMARO - Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, Santo Amaro 

Participação da Ramboll 
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Soluções químicas garantem proteção e combate contra a oxidação em 

metais ferrosos 

31/08/2016 – Fonte: CIMM 

 
A corrosão é uma das maiores ameaças para os metais ferrosos presentes em 

máquinas, veículos e estruturas metálicas utilizadas pelas indústrias. Para evitar 
prejuízos, é imprescindível manter os metais protegidos ou recuperá-los o mais cedo 

possível quando a oxidação já começou a se formar. 
 
Com objetivo de ajudar as empresas a vencer este desafio, a fabricante de 

especialidades químicas Quimatic Tapmatic desenvolveu uma linha completa de 
produtos anticorrosivos que vão de lubrificantes de metais, protetivos, inibidores de 

corrosão, a galvanização a frio, revestimentos epóxi, removedor e fundo convertedor 
de ferrugem. 
 

Há produtos para manutenção preventiva, que formam uma camada protetora sobre 
os metais, e para manutenção corretiva, que recuperam as superfícies no caso de 

oxidação. 
 
“Nossa linha bastante ampla garante proteção extra e/ou recuperação de estruturas 

metálicas, sempre levando em conta o local em que a mesma se encontra e sua forma 
de utilização”, enfatiza Marcos Pacheco, químico Sênior da QuimaticTapmatic. 

 
De acordo com o profissional, os metais ferrosos, que possuem o ferro como elemento 
principal em sua composição, são os que oxidam com mais facilidade e rapidez. Esta 

oxidação ocorre devido ao contato da superfície com o oxigênio presente no ar e na 
água, o que forma com o tempo a conhecida camada avermelhada, chamada de 

ferrugem. 
 
No trabalho preventivo à corrosão, a empresa sugere o uso de lubrificantes 

antiestáticos que não atraem poeira e sujeira; protetivos especiais para as superfícies 
no momento de transporte e armazenamento a céu aberto; e a aplicação de resina 

epóxi ou de galvanização a frio para proteção definitiva.  
 
Para combater a oxidação já presente, os destaques da linha são o removedor de 

ferrugem ultrarrápido e o fundo convertedor de ferrugem, que transforma a ferrugem 
em uma superfície homogênea apta a receber tinta com base sintética, PU ou epóxi.  

 

Brasil precisa atrair investimento chinês para infraestrutura, diz diretor da 
CNI 

31/08/2016 – Fonte: CNI 
 

Carlos Abijaodi afirma que desafio do governo brasileiro é direcionar os recursos da 
China para as concessões. Atualmente, o país investe em setores intensivos em 

recursos naturais e em aquisições  
 

 
 

“A China não é mais uma economia centralizada e também não é uma economia de 
mercado" - Carlos Abijaodi 
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O investimento chinês é importante para a economia brasileira, no entanto, a China 
ainda está mais focada nos setores intensivos em recursos naturais e em aquisições 
de empresas. Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi, o Brasil precisa saber direcionar os investimentos 
chineses para onde há mais carência no país, como as concessões de infraestrutura. 

 
 “A agenda da indústria para a China tem três pontos: aumentar o acesso dos produtos 

brasileiros no mercado chinês, fomentar os investimentos de empresas chinesas em 
projetos estratégicos no Brasil e manter os instrumentos de defesa comercial”, afirmou 
Abijaodi.  

 
Ele participou nesta segunda-feira (29) do Fórum Indústria Latino-Americana: Qual é 

o Papel da China?, na Bolsa de Valores de Buenos Aires. O evento foi promovido pelo 
Centro Adrienne Arsht para a América Latina, do Instituto Atlantic Council. 
 

Segundo o diretor da CNI, a expansão das exportações da China no mundo é um fato 
sem precedentes, com impactos diretos na economia brasileira. Atualmente, um em 

cada cinco produtos manufaturados importados é chinês. Em 2015, o Brasil comprou 
US$ 30 bilhões em bens acabados daquele país.  
 

A forte presença chinesa impactou, principalmente, os setores eletrônicos, máquinas 
e equipamentos, calçados, vestuário e têxtil. Abijaodi explicou que, nos eletrônicos, o 

coeficiente de importação do Brasil para a China aumentou de 3,4% para 17,6% entre 
2012 e 2015. Para o setor vestuário, subiu de 1,1% para 7,5%. O coeficiente de 
importação mede a participação do insumo importado na produção. 

 
Essa presença intensa explica a postura defensiva da indústria brasileira em relação à 

China. O Brasil se tornou um dos maiores aplicadores de antidumping do mundo e 
40% das medidas aplicadas têm a China como alvo, especialmente em químicos, 
máquinas e equipamentos, têxteis e calçados. “Entretanto, ainda que timidamente, há 

setores que enxergam o potencial do mercado chinês para aumentar suas exportações 
e até seus investimentos no exterior”, disse. 

 
BARREIRAS – A CNI mapeou 11 segmentos de produtos que o Brasil possui vantagem 
competitiva para exportar, da indústria e da agroindústria, e que sofrem com barreiras 

para entrar na China. São eles: carne de aves, carne bovina, carne suína, café torrado, 
suco de laranja, soja (grão e óleo), vinhos, couros e peles, celulose e papel, produtos 

químicos, máquinas e equipamentos médico e hospitalares.  
 
As barreiras chinesas são, em geral, sanitárias e técnicas. Para o suco de laranja, por 

exemplo, as tarifas de importação são diferentes conforme a temperatura do suco. O 
imposto de importação é de 7,5% para suco a -18°C e 30% para sucos importados 

acima desta temperatura. Essa diferença de tarifa desestimula o uso do sistema a 
granel e obriga as empresas a transportar por tambores.  

 
O setor químico tem dificuldade para certificar e aprovar novas substâncias a serem 
comercializadas na China por falta de transparência. As empresas alegam não ter 

acesso a uma lista com mais de 3 mil substâncias consideradas confidenciais pelos 
chineses. Além disso, a maior parte dos documentos está em chinês, com dificuldade 

de interpretação.  
 
“A China não é mais uma economia centralizada e também não é uma economia de 

mercado, existindo ainda controle de preços de insumos importantes, como aço, ou 
petroquímico e distorções no mercado de crédito do país, com empréstimos em 

condições mais facilitadas. Essas medidas desleais devem ser combatidas com 
medidas antidumping ou antissubsídios”, completou Abijaodi. 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


Projeto de Lei da Terceirização pode ser desastroso do ponto de vista 

tributário 

31/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
 “Diga-se, por último, que a lei introduz a incoerente solidariedade entre contratante 

e contratada, inclusive sobre o pagamento de adicionais e horas extras, sem que seja 
permitido ao contratante controlá-las, já que não pode ter relação de subordinação 

com o terceirizado.”  
 
Em tramitação no Senado Federal, o Projeto de Lei (PL) da Terceirização (antigo 

Projeto de Lei 4.330, de 2004, que passou a ser Projeto de Lei da Câmara 30/2015) 
visa regulamentar a terceirização no país. Polêmico, ele permite que as empresas 

terceirizem até mesmo sua atividade-fim, aquela que caracteriza o objetivo principal 
da empresa. Um dos grandes pretextos para quem defende o projeto é o alto custo 
dos encargos do empregador ao contratar um empregado.  

 
No Projeto de Lei de Terceirização, não há cota patronal, nem contribuição de terceiros 

para o contratante. Ele apenas retém a cota patronal do contratado, além de reter 
1,5% de IRRF e 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS.  
 

Segundo o advogado Fabio Goldschmidt, sócio do escritório Andrade Maia, o objetivo 
do projeto de lei em questão é permitir terceirizar as atividades que hoje são realizadas 

por empregados, bem como garantir ao trabalhador terceirizado prerrogativas 
anteriormente não previstas em lei.  
 

“Resumidamente, pensamos que, apesar das boas intenções do projeto no âmbito 
trabalhista, ele é desastrado e perigoso do ponto de vista tributário. Sem falar do custo 

e da burocracia nas obrigações acessórias (agora duplicadas) de um país que já é 
recordista em horas gastas na administração de tributos”, enfatiza. 
 

JC Contabilidade – O que mudaria com a entrada em vigor do PL 4.330? 
Fabio Goldschmidt – A possibilidade de terceirizar quaisquer atividades que hoje são 

realizadas por empregados e garantir ao trabalhador terceirizado prerrogativas 
anteriormente não previstas em lei. 
 

Contabilidade – Quais devem ser os principais setores de prestação de 
serviços prejudicados? 

Goldschmidt – Algumas atividades hoje já prestadas por empresas externas (como 
contabilidade, engenharia ou até advocacia), que hoje tem regras bem estabilizadas, 
podem acabar sendo confundidas com o objeto deste projeto de terceirização, e podem 

ficar prejudicadas, em razão da deformação da tributação, que expõe as partes a um 
elevado risco tributário. Na sistemática atual das referidas prestadoras de serviço, há 

apenas retenção de 1,5% de IRPF 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS. Não há 
retenções de cota patronal ou contribuições de terceiros. E é aí que pode se instalar a 

confusão, ensejando autuação das contratantes. Da mesma forma, a limitação do 
crédito de PIS/Cofins em 3,65% (em detrimento dos 9,25% aplicação as contratantes 
que estão no lucro real) pode representar um pesado entrave à terceirização. 

 
Contabilidade – Todos os empresários poderão utilizar trabalhadores 

terceirizados? 
Goldschmidt – O PL não traz distinções dos setores beneficiados. Não podem ser 
“contratadas” pessoas jurídicas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado 

da contratante, pessoas jurídicas cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, 
com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade e 

pessoas jurídicas cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 12 meses, prestado 
serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo 
empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. 

 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/projeto-de-lei-da-terceirizacao-pode-ser-desastroso-do-ponto-de-vista-tributario/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/projeto-de-lei-da-terceirizacao-pode-ser-desastroso-do-ponto-de-vista-tributario/


Contabilidade – Como deve ser feito o pagamentos das obrigações 
trabalhistas? 
Goldschmidt – A rigor, o pagamento das obrigações trabalhistas é de responsabilidade 

da empresa contratada. Mas a empresa contratante é solidariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de 

serviços, ficando ressalvada ação regressiva contra a devedora. Destaca-se que a 
empresa contratante deve exigir mensalmente da contratada a comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas. 
 
Contabilidade – O PL da Terceirização deve ser aprovado? Quando entraria 

em vigor? 
Goldschmidt – É difícil dizer com precisão se o projeto será aprovado. É pauta do 

empresariado promover mudanças na legislação trabalhista. A CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), por exemplo, se reúne com o governo interino para discutir o 
tema constantemente. Em sendo aprovado o projeto de lei, entrará em vigor na data 

da sua publicação. 
 

Contabilidade – O PL sempre vale a pena para a contratante? 
Goldschmidt – A lei deve ser enxergada sob três óticas: da contratada, da contratante 
e do Fisco. Sob a ótica da contratada, a lei não traz prejuízos. Sob a ótica da 

contratante, a lei cria um problema grave: ela limita a tomada de crédito de PIS/Cofins 
a 3,65%, enquanto hoje este crédito poderia ser de 9,25% para contratantes que 

estão no lucro real. Ou seja, a lei traz disfarçado um aumento de tributação.  
 
Ao mesmo tempo, a contratante terá um pesado custo adicional administrativo, pois 

a lei praticamente a transforma em fiscal da receita e do trabalho, já que será obrigada 
a exigir e fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações da contratada (na prática, 

dobrando o pessoal dedicado ao cálculo/ fiscalização das mesmas). 
Contabilidade – E para o Fisco? 
Goldschmidt – Para o Fisco, haverá um aumento na arrecadação e uma diminuição de 

trabalho com a “terceirização” de sua atividade-fim. Dado esse contexto, o Fisco 
poderá tentar forçar a caracterização da existência de contratos de terceirização, para 

aumentar a sua arrecadação.  
 
E isso traz a consequente necessidade da contratante de avaliar e calcular as 

vantagens e ônus da terceirização, para saber se o ganho trabalhista compensa a 
aumento do custo tributário. Veja-se que a lei possibilita enquadrar como terceirização 

inclusive serviços técnicos de profissionais legalmente habilitados, o que pode gerar 
um brutal impacto em relações de prestação de serviços que hoje se dão de forma 
absolutamente tranquila.  

 
Diga-se, por último, que a lei introduz a incoerente solidariedade entre contratante e 

contratada, inclusive sobre o pagamento de adicionais e horas extras, sem que seja 
permitido ao contratante controlá-las, já que não pode ter relação de subordinação 

com o terceirizado. 
 

MEC e Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa juntos para apoiar 
empreendedores 

31/08/2016 – Fonte: Portal Contábil 

 
O Conselho Federal de Contabilidade, representado pela conselheira Sandra Batista, 
participou de reunião com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação 

(MEC), Paulo Barone, e o secretário especial da Micro e Pequena Empresa (Sempe), 
José Ricardo da Veiga, para discutir a construção de um projeto de apoio aos 

empreendedores. A reunião ocorreu no prédio do MEC e contou, também, com a 
participação de representantes do Conselho Federal de Administração (CFA) e do 
Sebrae. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/mec-e-secretaria-especial-da-micro-e-pequena-empresa-juntos-para-apoiar-empreendedores/
http://portalcontabilsc.com.br/noticias/mec-e-secretaria-especial-da-micro-e-pequena-empresa-juntos-para-apoiar-empreendedores/


A crise econômica atingiu o mercado de trabalho e deixou cerca de 12 milhões de 
brasileiros desempregados. Segundo Barone, parte dessas pessoas busca no 
empreendedorismo uma alternativa de renda, mas nem sempre têm qualificação 

adequada.  
 

“É comum vermos empreendedores por necessidade fecharem seus negócios por falta 
de habilidade empreendedora. Já reduzimos bastante essa taxa, mas ainda é elevada. 

O que queremos é qualificar essas pessoas para que elas empreendam com sucesso, 
ou para que se requalifiquem para voltar ao mercado de trabalho”, explicou. 
 

O projeto apresentado pelos representantes do governo prevê que alunos dos cursos 
de contabilidade e administração forneçam capacitação aos novos empreendedores 

usando a metodologia desenvolvida pelo Sebrae.  
 
“Os alunos seriam orientados por seus professores com base num conteúdo mínimo 

apresentado pelo Sebrae. É algo muito parecido com o que ocorre com os Núcleos de 
Práticas Jurídicas, nos cursos de direito”, disse Barone. Segundo o secretário, as 

instituições de ensino que cumprirem o programa receberão um selo de certificação.  
 
“É uma proposta positiva porque atendemos a uma demanda da sociedade, os alunos 

ganham porque aproximam sua formação da prática numa área vasta, os conselhos 
ganham porque estão mais próximos dos alunos que serão profissionais em breve, e 

as universidades ganham porque terão um selo que pode ser um diferencial 
competitivo”, afirmou. 
 

Sandra elogiou a proposta e ressaltou a necessidade de construir um programa sólido 
para que a certificação tenha credibilidade para a sociedade. “Agrada-nos a interação 

que o projeto pode promover entre acadêmicos, empreendedores, instituições de 
ensino e parceiros e o desenvolvimento da cultura do empreendedorismo, que pode 
gerar impactos positivos na economia, seja pela melhora no índice de sucesso e 

sobrevivência dos pequenos e médios negócios, seja pela conscientização dos alunos 
sobre alternativa para o exercício da carreira. 

 
Mas é importante que atentemos para a perenidade da iniciativa para que o selo seja, 
de fato, um instrumento de distinção positiva, e não mais um selo, com a chancela 

das instituições”, alertou. 
 

Ficou acertado que o MEC e a Sempe farão um ofício convidando as entidades para 
constituir um grupo de trabalho a fim de desenvolver o projeto. O objetivo é que seja 
lançado ainda este ano. 

 

Artigo: Investimento em áreas estratégicas é segredo para o crescimento 

31/08/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A economia não é uma "ciência". É uma modesta disciplina que usa o método 
"científico" para acumular conhecimento que são muito úteis para a boa administração 
econômica das sociedades. Por sua própria natureza a interpretação dos eventos 

econômicos é condicionada pela "visão do mundo" do observador-economista. Ele as 
explicita em "modelos" que têm que resistir à lógica da narrativa interna, à tortura dos 

"fatos" e à rigorosa capacidade de reprodução externa por outros economistas. A 
economia é uma generosa igreja que abriga todas as possíveis "visões do mundo" e 
seus membros tendem a segregar-se em "escolas" que disputam a "verdade".  

 
As "escolas" divergem em coisas muito importantes. Por exemplo, se o sistema 

econômico deixado a si mesmo (sem a intervenção estatal) é capaz de manter o 
equilíbrio do pleno emprego. Mas todas concordam que o desenvolvimento econômico 
(que é sinônimo do aumento da produtividade do trabalho) depende dos investimentos 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2016/08/1808619-investimento-em-areas-estrategicas-e-segredo-para-o-crescimento.shtml


em infraestrutura que normalmente são feitos pelo governo ou por sua orientação e 
estímulo ou em equipamentos de qualquer natureza feito pelo setor privado.  
 

O governo Dilma assistiu a uma queda da eficiência do investimento público pela 
hipercentralização das decisões e pelo voluntarismo da política econômica que 

aumentava o "risco" do país ao mesmo tempo em que, nas concessões, exigia uma 
redução da taxa de retorno! Essas contradições assustaram o setor privado, que 

reduziu também o seu investimento, o que explica a recessão que estamos vivendo.  
 
O governo de Michel Temer criou o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), que, 

esperamos, não será mais uma das ilusões midiáticas com as quais nos acostumamos.  
 

Há sérias esperanças porque ele foi entregue a um político habilidoso e experiente, o 
ex-governador Moreira Franco, que se cercou de profissionais altamente competentes 
em matéria de leilões, que atraiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para 

prevenir "a priori" a formação de cartéis e vem estimulando o setor bancário privado 
(além do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES) a construir um sistema 

de financiamento suficientemente atrativo para dar concretude a projetos de 
infraestrutura com alta taxa de retorno e rápida geração de caixa. Não parece 
adequado, entretanto, o comportamento contraditório do governo com relação às 

agências reguladoras.  
 

A grande promessa é a melhoria da qualidade das agências reguladoras, o absoluto 
respeito aos contratos e a aceitação dos resultados de leilões bem feitos. É isso que 
os investidores nacionais e estrangeiros estão esperando em um mundo cuja taxa real 

de juros é negativa!  
 

Indústria cresce após 5 trimestres, mas segue longe do patamar pré-crise 

31/08/2016 – Fonte: G1 
 

 
 

Após cinco trimestres seguidos de queda, a indústria deu um primeiro passo à frente, 
ainda que bem atrás dos níveis pré-recessão. O setor foi o único entre os que recuavam 

a ter desempenho positivo no PIB do segundo trimestre de 2016, divulgado nesta 
quarta-feira (31), na contramão de comércio e serviços, que continuam encolhendo. 
A alta foi de 0,3% na comparação com o trimestre anterior, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/industria-cresce-apos-5-trimestres-mas-segue-longe-do-patamar-pre-crise.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/pib-do-brasil-recua-06-no-2-trimestre-de-2016.html


  
 
Para o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
Rafael Cagnin, apesar do cenário 'menos desfavorável', ainda é cedo para falar em 

recuperação da indústria. “Podemos citar uma moderação da crise”, define. “Pode ser 
sinal de uma recuperação mais consistente, mas pode ser apenas um suspiro seguido 

de uma nova fase de deterioração”. 
 

Gesner Oliveira, economista e sócio da GO Associados, vê indícios de uma retomada 
daqui para frente, embora lenta e modesta. Segundo ele, ainda não há dados que 
apontem para um crescimento claro nos componentes da demanda (como consumo 

das famílias e investimentos em bens de capital), essencial para estimular uma alta 
mais acelerada na produção. 

 
“É um sinal de que a economia está em recuperação, mas, para ter sustentação, ela 
ainda depende de um aumento nos investimentos em infraestrutura, que podem 

estimular os demais setores atualmente em retração”, analisa Oliveira. 
 

A produção da indústria brasileira cresceu 1,1% em junho, a quarta alta mensal 
seguida, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo 
assim, o setor recuperou apenas parte das perdas ao longo de 2015 e ainda ficou 

18,4% abaixo do recorde visto em junho de 2013. 
 

 
 
Na visão do economista Rafael Bacciotti, da consultoria Tendências, apesar da melhora 

em dados da produção mensal, a indústria ainda precisa criar muito fôlego para 
compensar as quedas ao longo dos últimos meses. 

 
“Há uma melhora concentrada em bens de capital [que produzem outros bens] e uma 

certa acomodação em setores de bens duráveis [como automóveis e 
eletrodomésticos], mas ainda estamos em um patamar muito baixo”, diz Bacciotti. 
 

Pode ser sinal de uma recuperação mais consistente, mas pode ser apenas um suspiro 
seguido de uma nova deterioração”- ("Rafael Cagnin, economista do Iedi”). 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/producao-da-industria-cresce-11-em-junho-diz-ibge.html


Redução dos estoques 
Um dos motivos para a retomada da produção industrial foi o fim de um ciclo de ajuste 
nos estoques industriais (quantidade de bens disponíveis para venda). O acúmulo de 

mercadorias "encalhadas" havia forçado setores da indústria a reduzir sua produção 
ao longo de 2015. 

 
“Depois de tantos meses seguidos de queda, alguma coisa é forçada a ser 

desengavetada. Não dá para passar tanto tempo adiando investimentos e a reposição 
de equipamentos com o mesmo nivel de competitividade”, diz Cagnin, do Iedi. 
 

Com estoques mais baixos, a indústria pode retomar o ritmo produzido no passado, 
mesmo que a demanda ainda não estimule o setor. Em julho, o índice que mostra a 

evolução de estoques ficou em 48,9 pontos, uma queda em relação a junho, segundo 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Valores acima da linha divisória de 50 
pontos indicam alta dos estoques. 

 
Cagnin também aponta que a própria dinâmica da crise levou a números menos 

desfavoráveis no setor. “A pressão por mais cortes na produção ficou menor em 2016, 
mas ainda assim a capacidade ociosa da indústria continua muito elevada em vários 
setores. É um problema, ainda mais quando se fala em uma recuperação que precisa 

ser liderada pelos investimentos”, analisa o economista. 
 

 
 
Com a crise, indústria repassam menos verba ao Senai (Foto: Reginaldo dos 

Santos/EPTV) 
 

Apesar de resultados que apontam para o início de uma possível retomada, o número 
de empregados da indústria continuou em queda em julho, ao mesmo tempo em que 
a ociosidade permaneceu elevada, segundo dados da CNI. 

 
Peso do setor na economia 

A participação da indústria no PIB nacional caiu 4,7 pontos percentuais (p.p.) entre 
2010 e 2015, passando de 27,4% para 22,7%, segundo dados do Banco Mundial. Esse 
percentual representa menos da metade do pico alcançado em 1987, quando a fatia 

do setor industrial na economia brasileira atingiu 45,9%. 
 

O maior declínio aconteceu entre 1993 e 1996 (veja o gráfico abaixo), durante a 
transição para implementar o Plano Real, quando o governo promoveu a desindexação 
da economia, ajudando a enfraquecer a indústria. Nesse período, a contribuição da 

indústria no PIB recuou de 41,6% para uma fatia de 25,6%. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/em-julho-producao-e-emprego-industrial-seguiram-em-queda-diz-cni.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/em-julho-producao-e-emprego-industrial-seguiram-em-queda-diz-cni.html
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Confiança cai após 5 altas seguidas 
Um dos motivos para acreditar que a recuperação da indústria pode ir além do 2º 
trimestre é a melhora nos indicadores de confiança como gatilho para as decisões de 

elevar a produção, diz Oliveira, da GO Associados. Para o economista, um aumento na 
confiança dos empresários teria efeitos positivos sobre o setor a partir do segundo 

semestre. 
 

Em julho, o índice que mede a confiança da indústria subiu pelo quinto mês seguido, 
segundo sa Fundação Getulio Vargas (FGV), alcançando 87,1 pontos, o maior nível 
desde novembro de 2014 (87,5 pontos). Em agosto, contudo, o indicador voltou a cair, 

puxado por uma piora das expectativas em relação aos meses seguintes. 
 

 
 
 
Câmbio ajudou produtores que exportam 

O crescimento da produção industrial no período ficou mais concentrado em 
segmentos com inserção internacional, ajudados pela receita maior em dólares com 

as exportações ou pela substituição de produtos importados por nacionais no mercado 
interno, segundo Cagnin. 
 

“A ampliação das exportações foi o grande fator dinamizador da indústria desde o fim 
do ano passado. Por isso, se o câmbio voltar a se valorizar no semestre o setor corre 

o risco de perder força”, acredita o economista do Iedi. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/07/confianca-da-industria-atinge-maior-nivel-desde-novembro-de-2014.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/confianca-da-industria-recua-em-agosto-apos-5-altas-seguidas-diz-fgv.html


O efeito da depreciação do real frente ao dólar, que passou de R$ 4 no fim do ano 
passado, ainda tem reflexos no desempenho dos exportadores, mesmo com a recente 
virada do câmbio, que tem uma perda acumulada de quase 20% este ano, explica 

Oliveira. 
 

O rombo nas contas externas (diferença entre recursos que entram e saem na balança 
comercial, serviços e renda) caiu 71% nos sete primeiros meses do ano frente ao 

mesmo período de 2015, o menor desde 2009. Além do dólar relativamente alto 
encarecendo os importados e barateando os produtos brasileiros, outra explicação 
para a melhora foi a recessão, que reduz a demanda por produtos e serviços no 

exterior. 
 

Retomada do crescimento do PIB deve ser lenta, avaliam economistas 

31/08/2016 – Fonte: G1 
 

O PIB veio negativo pelo sexto trimestre consecutivo – conforme mostraram os dados 
divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (31), que apontam queda de 0,6% de abril a 

junho – mas indicadores sugerem que a economia brasileira pode já ter dado os 
primeiros passos, ainda que lentos e de bebê, para sair do fundo do poço. O mercado 
prevê que em 2017 o PIB vai crescer 1,2% após dois anos de queda. Mas economistas 

ouvidos pelo G1 ponderam que qualquer saída da recessão, se é que já começou, será 
lenta e modesta. 

 

ATALHOS E EMPECILHOS PARA A 
RETOMADA DO CRESCIMENTO: 

Confiança 
O aumento da confiança, “termômetro” 
que mede a disposição em investir e 

consumir, pode engatilhar uma 
recuperação inicial na indústria 

Ajuste fiscal 
A aprovação das medidas de controle 
de gastos do governo é vista como 

primordial por alguns economistas, 
mas não há consenso sobre seus 

efeitos na economia 
Cenário internacional 
Incertezas sobre quando os juros nos 

EUA serão elevados, a desaceleração 
chinesa e os efeitos do Brexit deixam 

dúvidas sobre a recuperação da 
economia mundial 
Câmbio 

Embora a queda do dólar ajude a 
indústria nacional, a receita dos 

exportadores é reduzida, 
enfraquecendo a balança comercial 

Fontes: Gesner Oliveira, Guilherme 

Mello e Tharcisio Souza Santos 

 
O economista Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, aposta que a economia 

brasileira deve ter seu primeiro trimestre de crescimento entre abril de junho de 2017, 
ainda que não muito elevado. Para ele, qualquer setor que passe a se recuperar 

primeiro – seja comércio, serviços ou indústria – tende a incentivar os outros, 
alimentando a atividade econômica e o consumo. 
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Já Tharcisio Souza Santos, professor de economia da Faculdade de Administração da 
Faap, diz que o processo de recuperação da atividade econômica brasileira “já 
começou, só que lentamente”. Ainda assim, ele se diz otimista, “porque a economia 

brasileira tem uma grande vitalidade”. 
 

O professor de Guilherme Mello, do Centro de Conjuntura da Unicamp, afirma que “os 
dados, olhados com frieza, não indicam um cenário de verdadeira recuperação”. “O 

máximo que se pode extrair deles é que o ritmo de queda diminuiu e tende a uma 
estabilização.  
 

Daí a chamar isso de recuperação é extrapolar o que os dados mostram”. 
 

Mello destaca que a retomada do crescimento prevista para 2017 também é 
consequência do nível baixo atingido pela economia nos anos anteriores. “Esse 
crescimento previsto em torno de 1% é sobre uma base muito baixa. Em tese, quando 

se tem anos de recessão fica muito mais fácil crescer”. 
 

Contas públicas e ajuste fiscal 
 

 
Ministro Meirelles, ministro da Fazenda (Foto: REUTERS/Nacho Doce) 
 

Não há consenso entre os economistas quanto à eficácia das medidas propostas pelo 
governo para melhorar o resultado das contas públicas. Oliveira acredita que, se 
aprovadas, elas serão o gatilho para fazer a economia voltar a crescer, ao tentar 

reduzir um déficit previsto em R$ 140 bilhões para 2016. 
 

Santos aponta que não há outra saída para a recuperação da confiança e do 
crescimento da economia a não ser o reequilíbrio das contas públicas. “As medidas 

(do ajuste fiscal) precisam ser aprovadas. É preciso tratar de fechar essa porta do 
déficit público”, defende. “Não há outra alternativa a não ser fazer o ajuste. Por mais 
duro que seja, tem que fazer.” 

 
Mello pensa diferente. Para ele, um teto para o aumento de despesas públicas “pela 

regra Temer-Meirelles vai dar contribuição real zero” para o crescimento do PIB, 
referindo-se à proposta do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de limitar os 
gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior pelos próximos anos. 

 
Retomada da confiança 

Um dos primeiros sinais de que uma economia pode sair da recessão é a retomada 
dos níveis de confiança. Esse “termômetro” aponta se o consumidor está disposto a 
gastar e se o empresário está seguro para voltar a investir. 

 
Santos acredita que o início da retomada da confiança dos empresários, que começou 

a ser verificada mais significativamente em julho, pode começar a surtir efeito na 
economia em meados de novembro. “Tem sempre uma defasagem. Os índices 
começaram a melhorar em julho, você vai ter uma ‘viradinha’ lá para novembro. O 

clima já está melhor desde agora, só que vai demorar para ter uma resposta.” 
 

Já Mello aponta que a volta dos investimentos pode demorar. “A confiança é apenas 
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uma variável, e talvez não a mais importante. A capacidade ociosa da indústria 
atualmente é muito grande, e vai ter que se ocupar toda antes de investir.” 
 

Exportações não salvam a economia 
 

 
Porto de Santos (Foto: Orion Pires/G1) 

 
Embora as exportações tenham apresentado bom desempenho, Mello, da Unicamp, 
questiona uma retomada do crescimento por essa via. As vendas ao exterior 

representaram 13% do PIB nacional em 2015, abaixo da média de 42,9% da União 
Europeia e de 21,4% da Amércia Latina. 

 
O dólar caiu, o que é um sinal de que a confiança está melhorando, mas isso é uma 
preocupação para as exportações" 

 
Tharcisio Souza Santos 

“As exportações líquidas (saldo de exportações menos importações) têm garantido 
algum impulso para a economia e é o que explica o comportamento ligeiramente 
positivo da indústria nos últimos meses. Mas isso está ligado a bens de capital, e não 

existe recuperação da economia que comece com bens de capital”, defende o 
professor, acrescentando ainda que as exportações “estão prejudicadas pelo câmbio”. 

 
Santos também cita a valorização do real como dificuldade às exportações. “O dólar 
caiu, o que é um sinal de que a confiança está melhorando, mas isso é uma 

preocupação para as exportações”, aponta. Além disso, o professor ressalva que o 
resultado da balança comercial “melhorou não por conta do aumento de exportações, 

mas pelo enxugamento das importações por causa da crise”. 
 

De onde vai vir o crescimento? 
“Não vai vir do gasto das famílias, que não reage. Não vai vir do setor externo, que 
reage pouco. Não vai vir dos gastos do governo, que estão travados pela regra do 

teto. Sobram os investimentos privados”, diz Mello, ressalvando, porém, que não é 
possível afirmar com certeza se esses investimentos serão suficientes para sustentar 

uma retomada mais robusta. 
 
Oliveira acredita que a saída da recessão virá primeiro pela retomada dos 

investimentos. Depois disso, os indicadores deverão mostrar uma melhora nos níveis 
de produção da indústria, para em seguida dar uma guinada no consumo, ainda que 

de forma modesta. 
 
“O driver (condutor) da recuperação tem que ser o investimento em infraestrutura e 

o aumento da produção de bens de capital [máquinas e equipamentos], que tem 
reflexos diretos na indústria”, explica o economista. “Quando isso acontecer, significa 

que alguém está investindo e em algum momento isso deve impactar na produção e 
no consumo”, acrescenta. 
 

Santos afirma que já vê sinais de recuperação na indústria. “Começa devagar a tirar 
a cabeça de dentro d'água, mas isso vai demorar”. O professor destaca também que 

o setor de serviços costuma ter uma recuperação muito rápida após uma crise.  
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Crise internacional 

 
Homem caminha em frente à sede do Federal Reserve, banco central dos 
Estados Unidos. Mercado aguarda decisão sobre o rumo dos juros no país 

(Foto: REUTERS/Jonathan Ernst) 
 
 

Mello aponta que a retomada do crescimento brasileiro depende não só do cenário 
interno, mas da estabilização do cenário internacional, atualmente conturbado. 

Incertezas sobre quando haverá um aumento de juros nos Estados Unidos e as 
consequências econômicas da saída do Reino Unido da União Europeia aumentam as 
incertezas. 

 
“Para dar certo, China, Estados Unidos e Europa têm que continuar crescendo em 

taxas positivas sem diminuir o ritmo”, diz. Ele acrescenta que vários fatores de 
instabilidade podem agravar as condições para a economia voltar a crescer. “O 
[candidato às eleições norte-americanas Donald] Trump pode ganhar as eleições, os 

Estados Unidos podem decidir aumentar a taxa de juros logo mais”, exemplifica. 
 

Cenário político 

 
Sessão do Congresso Nacional analisa vetos do presidente em exercício 

Michel Temer e a proposta da LDO de 2017 (Foto: Luis Macedo / Câmara dos 
Deputados) 
 

Santos aponta que as medidas do ajuste fiscal propostas pelo governo dependem 
diretamente de um cenário político favorável para que sejam aprovadas pelo 

Congresso. “Vai ser sempre um problema muito sério. Nenhum político gosta de votar 
medidas mais duras. As medidas propostas pela equipe econômica são adequadas, 
mas a aprovação será difícil.” 

 
Mello avalia que o cenário político deve continuar conturbado. “Nós vivemos um 

momento de instabilidade política que deve prosseguir mesmo após a conclusão do 
processo de impeachment. Isso porque o governo está dividido em ‘turmas’ que não 
necessariamente falam a mesma língua, e todas querem ser presidente em 2018. Isso 

sem falar no chamado ‘baixo clero’ no Congresso que continua vivo, e o governo ainda 
depende desse ‘centrão’.” 
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Copom se reúne e deve manter juros em 14,25% ao ano, maior em 10 anos 

31/08/2016 – Fonte: G1 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tem seu segundo dia de 
reunião nesta quarta-feira (31) e deve manter a taxa básica de juros da economia 

brasileira estável, novamente, em 14,25% ao ano, segundo a estimativa da maior 
parte dos analistas do mercado financeiro. A decisão sobre a taxa Selic será anunciada 

após as 18h. 
 
Com isso, a previsão dos economistas dos bancos é de que os juros permanecerão 

estáveis, deste modo, no maior patamar em dez anos. Essa é a segunda reunião 
comandada pela nova diretoria e presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. Este 

informou, ao assumir o cargo, que buscará atingir a meta central de inflação de 4,5% 
em 2017 – o que pressupõe um atraso maior no processo de queda dos juros. 
 

O aumento dos juros, ou sua manutenção em um patamar elevado, é o principal 
mecanismo usado pelo BC para frear a inflação. Com esse procedimento, o BC 

encarece o crédito. O objetivo é reduzir o consumo no país para conter a inflação que 
tem mostrado resistência. Porém, os juros altos prejudicam a atividade economica e, 
consequentemente, inibem a geração de empregos. Quando o Banco Central julga que 

a inflação está compatível com as metas preestabelecidas, pode baixar os juros. 
 

Apesar da forte recessão que castiga a economia brasileira, gerando aumento do 
desemprego e da inadimplência, a inflação corrente do país ainda está elevada. Em 12 
meses até julho, o índice somou 8,74%, distante do objetivo central de 4,5% para o 

próximo ano. Economistas das instituições financeiras estimam que o processo de 
redução dos juros básicos da economia começará somente no final de novembro, na 

última reunião do Copom de 2016. 
 
Acredito que o Banco Central vai manter os juros porque ainda não há sinais 

de redução da inflação no curto prazo, mas também não há indicativo de 
aumento" 

Alcides Leite, da Trevisan Escola de Negócios 
 
Para 2016 e 2017, o CMN definiu uma meta central de inflação de 4,5% no ano e o 

Banco Central tem que calibrar a taxa de juros visando cumprí-la. Para este ano, o 
limite de tolerância em relação à meta central é de dois pontos percentuais acima do 

centro da meta. Portanto, se o IPCA ficar em até 6,5% ao final deste ano, a meta não 
terá sido descumprida. Para 2017, esse teto é de 6%. 
 

"Acredito que o Banco Central vai manter os juros porque ainda não há sinais de 
redução da inflação no curto prazo, mas também não há indicativo de aumento. Como 

a queda da inflação vem ocorrendo lentamente, as condições para reduzir a taxa de 
juros vão se dar somente no ano que vem.  

 
Temos inflação passada alta, de alimentos e reajustes feitos nos preços administrados. 
Daqui para frente, não vai haver uma pressão muito grande, mas você tem que 

esperar que os novos dados", avaliou Alcides Leite, professor da Trevisan Escola de 
Negócios. 

 
Segundo análise da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada por meio do 
documento "Agenda para o Brasil sair da Crise 2016-2018", a presença de uma política 

de juros "muito restritiva", com a taxa básica em patamar elevado - em função de 
déficits elevados nas contas públicas - atrai capitais externos "que fomentam uma 

valorização da moeda brasileira não fundamentada nos fatores reais de custo e 
competitividade". "Atuar sobre a questão fiscal e fontes da elevação da taxa de juros 
é, portanto, imprescindível", avaliou. 
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Os representantes dos trabalhadores, por sua vez, seguem pressionado por queda do 
juros. Segundo João Carlos Gonçalves, Juruna, secretário-geral da Força Sindical, 
avaliou que houve uma pequena melhora na economia entre abril e junho, depois de 

meses de retração. Acrescentou que "o resultado poderia ter sido muito melhor se as 
taxas de juros estivessem baixas, inclusive gerando mais empregos”. 

 


