
Aumento da taxa 
de juros nos Estados 

Unidos cria incertezas

O aumento na taxa 
de juros estipulado 
pelo Federal Reserve 
Bank - FED, tem 
como principal 
finalidade o controle 
da inflação

Historicamente, os 
Estados Unidos tem 
uma inflação estável 

e uma baixa taxa de juros, 
que se manteve quase a 
0% também por conta da 
pandemia, até mesmo para 
incentivar o consumo. O 
caos gerado pelo vírus 
afetou o fornecimento de 
suprimentos, interrompen-
do as cadeias de produção 
e por todos esses motivos, 
hoje há uma mudança de 
cenário, impossibilitando 
atender a demanda gerada 
no país, causando falta de 
abastecimento e aumento 
nos preços. 

E agora, colhemos o refle-
xo de uma inflação. Os auxí-
lios monetários oferecidos 
pelo governo americano 
também contribuíram para 
esse cenário. Muitas pes-
soas se sustentaram com 
esse dinheiro e deixaram 
de trabalhar, gerando falta 
de mão de obra em diversos 
segmentos. 

Na área da construção, 
por exemplo, os atrasos 
decorrentes desse perí-
odo acontecem até hoje 
e, como consequência do 
excesso de demanda atu-
al, os valores aumentam 
exponencialmente. Em-
bora o movimento pareça 
arriscado, pode gerar a di-
minuição de demanda que 
as instituições planejam 
para controlar os números 
da inflação. 

Com a escolha de tirar 
o apetite de investimento 
ao aumentar os juros você 
inibe o consumo de forma 
geral, o dinheiro fica mais 
caro e essa é, justamente, 
a intenção deles nesse 
momento. Vai existir uma 
recessão que vai impactar 

diversos países, já que os 
Estados Unidos é um dos 
indicadores da economia 
mundial. 

No entanto, após uma 
estagnação, a economia 
e a demanda de consumo 
reprimida voltarão com 
força total, e é nisso que os 
investidores estão apostan-
do. A taxa de juros ameri-
cana está na faixa de 1,5% 
a 1,75% – uma alta de 0,75 
pontos percentuais desde 
a última decisão de juros, 
em maio, e as previsões são 
de aumento constante até o 
final de 2022. Os números 
atuais estão dentro da nor-
malidade em uma realidade 
pré-pandemia. 

Nesse momento, o país 
está retornando à normali-
dade, refletindo momentos 
em que a economia e o 
varejo estavam aquecidos. 
As previsões são de que a 
taxa de juros chegue a 3,5% 
ao final do ano, algo acima 
do normal para padrões 
americanos, mas que são 
considerados bons núme-
ros se comparados a países 
emergentes como o próprio 
Brasil, que apresenta uma 
taxa superior a 13%.

As empresas brasileiras 
devem estar atentas com 
os reflexos do movimento 
econômico americano, 
mantendo ou até mesmo 
aumentando a qualidade 
em seus produtos e servi-
ços. O empreendedor não 
pode viver com medo de 
uma recessão e, como con-
sequência, deixar de inovar, 
motivar e treinar sua equipe 
e de manter uma estrutura 
organizada e que desperte 
o desejo de consumo. 

Esse é o momento em que 
os empresários precisam 
buscar formas de serem 
mais atrativos que a concor-
rência, se estabelecendo e 
mantendo a tranquilidade 
em um momento de crise.

(*) - Graduado em Direito e morando 
nos EUA, conseguiu adaptar seu 

modelo de trabalho a uma empresa 
de investimentos e incorporadora de 

imóveis (www.raiseinvestor.com). 
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Club de Fútbol e Manuel Terroba, Presidente Executivo do BMW Group 
Espanha e Portugal, bem como membros do comitê de direção de 
ambas as empresas. Superando os limites de uma parceria comum, a 
BMW Espanha e o Real Madrid criarão um centro de colaboração, um 
“hub para a sustentabilidade”, no qual, por meio de sessões de traba-
lho com outros colaboradores oficiais do clube, serão partilhadas boas 
práticas para alcançar uma aprendizagem comum. As marcas também 
realizarão trabalhos sobre iniciativas específicas que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável do novo estádio Santiago Bernabéu: o 
‘NEXT Sustainability Trophy’. 

E - Jornalistas de Redação
O Centro Universitário FAAP abre as inscrições para o ‘UE Debriefing’, um 
curso gratuito voltado a jornalistas de redação que cobrem ou queiram 
entender mais sobre a União Europeia. Serão seis encontros presenciais, 
a cada 15 dias, a partir de 21/9. As inscrições para o processo seletivo 
devem ser feitas pelo link (https://lp.faap.br/uedebriefing). Após preen-
cher o formulário, o jornalista deve enviar até 5 de agosto uma carta de 
recomendação assinada pelo seu superior direto e um currículo resumido 
para (fabiana@oboecomunicacao.com.br) e (priscila@oboecomunica-
cao.com.br). A iniciativa é resultado de uma parceria da FAAP com o 
Centro Jean Monnet para Formação de Jornalistas e Decisores Políticos, 
cofinanciado pela União Europeia, por meio do Programa Erasmus+. 

F - Mercado Adulto
Estima-se que, até 2026, o mercado adulto e erótico movimente algo 
em torno de 125 bilhões de dólares, segundo o relatório “(R)evolução 
Sexual”, da spark:off. E, para debater sobre os negócios, tecnologia, 
possibilidades e inovações no segmento, a maior rede social de sexo 
liberal da América Latina, o Sexlog, realiza, entre os dias 2 e 4 de agosto, 
a segunda edição do Sex Summit. O objetivo é fazer a ponte entre o 
conhecimento de empreendedores experientes e quem está começando 
ou quer faturar alto nesse segmento. De forma gratuita e 100% online, 
terá a presença de grandes nomes do mercado adulto entre empreen-
dedores, jornalistas, cientistas de dados e experts em marketing digital, 
com alguns nomes como Mayumi Sato, Marcela Mc Gowan, Monique dos 
Anjos, Facundo Guerra e Camile Gentile. Inscrições e mais informações: 
(https://sexsummit.com.br/#).

G - Escriturações Contábeis 
A Receita prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para que as empresas 
que estejam obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
apresentem sua declaração, referente ao ano-calendário de 2021. De 

A - Projetos Sociais
A Fundação Salvador Arena anuncia a abertura do edital Programa de 
Apoio a Projetos Sociais, destinando entre R$ 70 mil e R$ 380 mil para 
projetos sociais de OSCs de todo o Brasil. Para concorrer ao edital, as 
interessadas devem participar da consultoria gratuita “Elaboração de 
Projetos Sociais”, uma formação online que visa colaborar com os pro-
ponentes no seu processo de elaboração da proposta que será inscrita 
no edital. O programa contemplará propostas que demonstrem resul-
tado social de impacto direto a crianças, adolescentes, jovens, adultos 
ou idosos atendidos pela organização, nas áreas de assistência social, 
educação e saúde. As propostas devem ter um prazo para execução 
entre 12 e 14 meses. Mais informações e inscrições: (www.fundacao-
salvadorarena.org.br).

B - Tecnologia e Software 
A Stellantis, que detém as marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën e 
Abarth, entre outras, está com 75 oportunidades disponíveis nas áreas de 
tecnologia e software. No processo de transformação da empresa em uma 
Tech Car Company, a Stellantis busca atrair novos talentos nessas áreas e 
poderá expandir seu quadro em até 400 profissionais nos próximos dois 
anos. As vagas são para trabalho remoto, o que permite que os candida-
tos sejam de qualquer região brasileira. Os profissionais contratados vão 
trabalhar de modo integrado e de maneira virtual, em parceria com times 
globais no desenvolvimento de soluções de software a serem aplicadas 
às diversas marcas do grupo. Mais informações: (https://bit.ly/3zvBhMl).

C - Globes Awards 
O Ampro Globes Awards, a maior premiação do Live Marketing no Brasil, 
já está com inscrições abertas. Agências de todo o país podem inscrever 
seus cases em 19 categorias, que estarão divididas em cinco verticais: 
Business, Consumer, Content, Responsible e Trade. O propósito do festival 
é cada vez mais reconhecer a criatividade do mercado, celebrando ideias 
ousadas, cativantes e, principalmente, relevantes. Os trabalhos serão 
avaliados nacionalmente e, se aprovados, poderão também concorrer 
à etapa internacional da premiação, que acontece sob a organização da 
MAA Worldwide. As inscrições do Ampro Globes Awards 2022 já podem 
ser feitas pelo site: (www.amproglobesawards.com.br).

D - Desenvolvimento Sustentável
O campeão nos campos, o Real Madrid fechou um acordo com a campeã 
premium das ruas. A BMW Espanha se tornou a mais nova patrocina-
dora do grande time. A aliança foi materializada no complexo esportivo 
do Club, na presença de Florentino Pérez, Presidente do Real Madrid 

acordo com o sócio-líder de Impostos Diretos da KPMG no Brasil, Fábio 
Maranesi, é fundamental que as empresas adotem os procedimentos 
adequados para o correto preenchimento das informações e sejam 
muito cuidadosas na apresentação de suas apurações tributárias. A 
Escrituração Contábil Fiscal refere-se a uma obrigação tributária aces-
sória que abrange as informações relacionadas à apuração do IRPJ e da 
CSLL de todo o ano-calendário, além de outras informações contábeis 
e econômicas, e deve ser transmitida por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED).

H - Ecossistema de Tecnologia 
O TDC Business, 16ª edição do The Developer’s Conference, maior 
evento de profissionais de tecnologia do Brasil, está confirmado para os 
dias 22 a 24 de agosto. Com o tema central: “Tecnologia para negócios 
transformadores”, o evento será híbrido ocorrendo presencialmente 
no espaço Pro Magno, em São Paulo, e com transmissão simultânea 
pela plataforma Hopin. A  expectativa da organização é receber cerca 
de 4500 mil pessoas presencialmente durante os três dias de evento e 
mais de 15000 participantes interagindo na plataforma digital. O even-
to terá cerca de 33 Trilhas Premium - cada uma composta por várias 
trilhas ainda mais especializadas, com foco em temas que impactam 
diretamente a carreira dos profissionais e podem gerar resultados 
diretos para as empresas. Mais informações: (https://thedevconf.com/
tdc/2022/business/?).    

I - Integração e Colaboração
A Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração da Lojas 
Renner S.A., reinaugurou sua sede administrativa, localizada na zona 
Sul de São Paulo. O prédio de 1.336 m² conta com três andares, além de 
subsolo, térreo e cobertura, e foi transformado em um grande coworking, 
com estações de trabalho volantes e espaços colaborativos para reuniões 
e atividades de brainstorm. Além disso, a sede ganhou uma loja interna e 
um novo estúdio para a produção de fotos e vídeos para as redes sociais 
da marca. Nesse processo de mudança, a Camicado realizou a doação 
de itens de casa e decoração, utilizados nas produções audiovisuais da 
marca, para a Tucca - Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer. A instituição realizará um bazar beneficente para comercializar 
as peças e arrecadar verba. 

J - Aplicações Balísticas
A DuPont inaugurou o seu novo laboratório de proteção balística Du-
Pont™ Kevlar® na América Latina. Localizado em Barueri/SP, figura entre 
os três centros de excelência em proteção balística pessoal e veicular 
da multinacional no mundo. Com um investimento da ordem de R$ 2,2 
milhões, o novo laboratório, chamado de Kevlar® Experience, tem uma 
área de 306,2 m². Além de promover ensaios com equipamentos que 
simulam ataques balísticos, o centro de excelência também conta com 
uma área de prototipagem completa para suportar o desenvolvimento 
de blindagens flexíveis e rígidas. O Kevlar® é uma fibra de aramida 
descoberta pela DuPont na década de 60 e, desde então, vem recebendo 
inúmeras inovações, como uma tecnologia de vanguarda (https://www.
dupont.com/).
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Itália multa Google 
em 100 mi de euros 

A Justiça Administrativa da 
Itália confirmou ontem (18) a 
multa de pouco mais de 100 
milhões de euros imposta ao 
Google no ano passado pelo 
órgão antitruste do país por 
abuso de posição dominante. 
A multinacional americana é 
acusada de dificultar o uso 
do aplicativo JuicePass na 
plataforma Android Auto para 
beneficiar o Google Maps. 

Desenvolvido pela empresa 
italiana de energia Enel X, o 
app é usado por motoristas 
de carros elétricos para pro-
curar pontos de recarga. As 
empresas recorreram, mas o 
Tribunal Administrativo Re-
gional do Lazio rejeitou a ação 
ontem e manteve a sanção.

“É indubitável seja a parcial 
sobreposição existente hoje 
entre os dois apps [JuicePass 
e Google Maps], seja a inten-
ção do Google de ampliar as 
funcionalidades do Google 
Maps para compreender ati-
vidades atualmente possíveis 
apenas graças aos aplicativos 
relacionados à recarga de car-
ros elétricos”, diz a sentença 
(ANSA).

O mercado financeiro re-
duziu, pela terceira semana 
consecutiva, a expectativa 
para os índices inflacionários 
projetados para 2022. De 
acordo com o Boletim Focus, 
divulgado ontem, em Brasília, 
pelo Banco Central, o ano deve 
fechar com o IPCA em 7,54%. 
O IPCA é a inflação oficial do 
país. Na semana passada, a 
previsão era de uma inflação 
de 7,67%; e há quatro sema-
nas, as projeções estavam em 
8,27%. Para 2023, a previsão 
de inflação aumentou agora 
de 5,09% para 5,20%. 

O Boletim Focus é uma 
publicação semanal que re-
úne a projeção de cerca de 
100 instituições do mercado 
financeiro para os principais 
indicadores econômicos do 
país. Pela terceira semana 
seguida, as estimativas para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
apresentam alta. Na semana 
passada, a estimativa era de 
um crescimento de 1,59% em 
2022, índice que subiu para 
1,75% nesta semana. 

A expectativa é de que, em 2023, taxa caia para 5,2%.
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Um levantamento da 
FecomercioSP, com 
base nos dados do 

IPCA, do IBGE, demons-
trou que os serviços ligados 
ao turismo estão 41,39% 
mais caros do que há um 
ano – quando comparada à 
inflação para o setor no mês 
de junho. 

A passagem aérea é a 
que mais contribui para 
essa carestia, com alta de 
122,40% em 12 meses. 
Embora o momento seja de 
alta temporada, em função 
do próprio recesso – que 
tradicionalmente contribui 
para o aumento do valor dos 
bilhetes –, há outros fatores 
influenciando os números. 
Dentre eles, a escalada do 
querosene de aviação e do 
dólar, além da limitação 
do aumento da oferta de 
assentos e da dificuldade 
de recomposição de mão 
de obra.

A elevação é reflexo da inflação nos custos das empresas, após 
dois anos de dificuldades e falta de apoio governamental.

Inflação do turismo elevou custos 
das viagens nas férias de julho

Os consumidores estão se deparando com preços mais elevados na hora de escolher viagens ou 
atividades de lazer para aproveitar as férias de julho
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VA concentração de renda e per-

mitindo o aquecimento da 
economia em destinos me-
nores – acaba ficando ainda 
mais concentrada, levando 
à retração e ao desemprego 
nas regiões onde o turismo 
mais faz diferença”.

Embora já esperada, a 
alta das passagens é um 
sinal muito negativo para a 
cadeia do turismo, já que o 
transporte aéreo é um gran-
de impulsionador dos meios 
de hospedagens, alimen-
tação, locação de veículos 
etc. Com a inflação do setor 
superando a média geral, os 
consumidores estão sentin-
do a disparada nos preços e 
repensando a programação 
das viagens. Até o momen-
to, há uma retomada sólida 
da ocupação dos assentos, 
porém, é questionável se 
continuará desta forma ao 
longo do segundo semestre. 
Fonte: (AI/FecomercioSP).

Mariana Aldrigui, pre-
sidente do Conselho de 
Turismo da FecomerioSP, 
ressalta que, embora ainda 
exista uma demanda re-
primida que pressiona os 
preços em função da tem-
porada de férias, a elevação 
é reflexo, principalmente, 
da inflação nos custos das 

empresas, após dois anos de 
dificuldades e falta de apoio 
governamental.

“A ausência de políticas 
claras para evitar a elevação 
das tarifas aéreas, por exem-
plo, cria um outro problema 
sério: parte dos recursos 
movimentados pelos turistas 
– saindo das regiões de maior 

Mercado financeiro reduz índices 
inflacionários projetados para 2022

O mercado financeiro mante-
ve estável, pela quarta semana 
consecutiva, as projeções para 
a taxa básica de juros (Selic) 
de 2022, que deve fechar o 
ano em 13,75%. Para 2023, são 
previstos 10,75%, percentual 
acima do projetado há uma se-
mana (10,5%). O cálculo para a 
cotação do dólar ao fim do ano 
apresentou estabilidade na com-
paração com a semana passada, 
com a moeda norte-americana 
fechando o ano a R$ 5,13. 

Há quatro semanas, o cálculo 
era que a moeda norte-ame-

ricana fecharia em R$ 5,06. 
Para 2023, fechará 2023 em 
R$ 5,10 - o mesmo valor da 
semana anterior. Há quatro 
semanas, a expectativa era 
de que a moeda custaria R$ 
5,10 ao final do próximo ano. 
Para 2024, a expectativa de 
cotação é ligeiramente abai-
xo da projetada na semana 
passada, passando de R$ 5,06 
para R$ 5,05. É a terceira se-
mana seguida que se registra 
previsão de recuo do valor da 
moeda norte-americana na 
comparação com o real (ABr).


