
A economia atual não é apenas uma arte de 
estabelecer empresas lucrativas, mas uma ciência 
capaz de ensinar os métodos de promover uma 

melhor distribuição do bem-estar coletivo.

Josué de Castro 

Os conceitos aqui apresentados são 
de caráter informativo. É necessário que

 seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão. 

Ler é saber!
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No decorrer do século passado, 
com a virada inédita na história 

da humanidade em que a população 
mundial se tornou maciçamente 
urbana, toda uma gama de 
profissionais que eram tidos como 
ofícios secundários passaram ao 
procênio. Psicólogos, sociólogos, 
profissionais do direito, nutricionista, 
profissionais da informática e da 
saúde — todos eles se transformaram 
em elementos atuantes na nossa vida 
diária, especialmente após a segunda 
metade do século vinte. 

Dentre os profissionais que tem sua 
data comemorativa em agosto, o 
economista é o que, no bom sentido, 
mais interfere na nossa vida cotidiana. 
Por que este tipo de profissional 
se tornou tão importante? Seria 
exagerado o papel que a grande mídia 
lhe atribui? Todas suas advertências 
têm fundamento? De que maneira 
devemos avaliar o que dizem? A partir 
de que parâmetros?
O mundo atual é comandado pelas 
relações econômicas. Cada vez mais as 
informações e investimentos ocorrem 
em tempo real.  Numa realidade 
global extremamente integrada, em 
comunicação full time, os economistas 
se tornaram os gurus contemporâneos, 
capazes de influir profundamente 
nos mais diferentes indicadores que 
lastreiam a vida de cerca de seis bilhões 
de pessoas. 
Infelizmente, nem sempre fazem 
afirmações corretas. O conjunto de 
equívocos que levou a economia 
mundial à crise de 2008 é um excelente 
exemplo de como a sede irrefreada 
de lucros associada a uma ideologia 
podem levar países à bancarrota. 
As medidas do Banco Central norte-
americano na era Bush, no início do 
século XXI, estimularam uma corrida 
por ganhos fáceis no mercado norte-

americano, que se voltou para o setor 
imobiliário. O crédito de alto risco 
(denominado subprime) foi a base 
para que anos depois se formasse 
uma bolha financeira gigantesca, 
envolvendo acionistas do mundo todo, 
que culminou na crise de 2008. 
Como os mais conceituados institutos 
financeiros e renomados economistas 
não enxergaram o colapso? Boa 
parte deles estava, em primeiro lugar, 
comprometida com agentes que mais 
lucravam com os chamados “créditos 
podres”. Mas o canto da sereia do 
livre mercado, de sua auto-regulação 
natural, deixou passar em branco o 
perigo iminente. É claro que alguns 
lúcidos economistas tinham previsto 
a crise. Foi o caso do economista turco 
radicado nos EUA, Nouriel Roubini. 
Quando advertiu sobre a crise, numa 
palestra realizada em 2006 no FMI em 
Washington, provocou risos na platéia. 
Dois anos após, a maior parte de suas 
previsões se concretizaram. 
O atual aumento dos preços no 
mercado imobiliário no Brasil começou 
a gerar desconfianças sobre uma 
bolha imobiliária, mas os economistas 
descartam essa possibilidade. 
Segundo eles, o aumento ocorreu em 
virtude da liberação da demanda e 
argumentam que há uma série de 
fatores macroeconômicos que ajudam 
a eliminar o risco de um eventual 
crescimento artificial dos preços. Seja 
como for, a palavra dos economistas é 
sempre fundamental para avaliação 
de riscos nos investimentos, assim 
como para empresas elaborarem 
planejamentos de longo prazo. 

O ECONOMISTA E SUA IMPORTÂNCIA 
NO MUNDO ATUAL

Dentre os profissionais que tem 

sua data comemorativa em agosto, o 

economista é o que, no bom sentido, mais 

interfere na nossa vida cotidiana.
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Não é da parcimônia no gastar 
que aqui queremos falar. 

Nem do dinheiro acumulado 
com o fim de ser poupado.

O conceito que então assumo 
fala de produção e consumo. 

Também a distribuição da riqueza 
na transformação da natureza.

O nosso querido economista 
é um grande especialista 
em termos de economia.

Sem ter como pagar 
o seu trabalho exemplar 

receba essa simples poesia.

DIA DO ECONOMISTA
Fernando Pessoa

Um sujeito voava num 
balão. De repente ele 
percebeu que estava 
perdido. Abaixou o balão 
e perguntou pra um cara 
que passava por ali: 

- Meu amigo, eu tenho 
um encontro com um 
amigo às duas da tarde, 
estou meia hora atrasado 
e não sei onde estou. Será 
que você pode me ajudar? 

-Claro-respondeu o cara-, 
você está a uns 30 metros do 
chão, entre os 40 e 42 de latitude 
norte e 58 e 60 de longitude oeste. 
-Você é engenheiro-´perguntou 
o do balão. -Sou,como você 
descobriu? 

-Porque você me deu uma 
informação tecnicamente perfeita, 
mas eu não tenho a menor idéia do que 
fazer com essa informação e continuo perdido. -Ahhhh! E você é 
economista do governo, certo? 

-Como você sabe? 

-É fácil! Você não sabe onde está, nem pra onde vai. Fez uma 
promessa que não tem a menor idéia de como vai cumprir, mas 
já arrumou alguém em quem botar a culpa!

Economista do governo

Interage 2 Agosto 2011

RECOMENDAMOSRECOMENDAMOS

DEFENSORES DE MARCA:  
ALIADOS NO CRESCIMENTO EMPRESARIAL

O mundo na web, a realidade da internet, tem se 
mostrado um campo obrigatório para empresas 

que querem ter seu lugar ao sol no mercado. Mas 
aqueles que pensam que basta ter uma página ou 
um perfil em qualquer rede social, estão enganados. 
Há a necessidade de se ter uma participação ativa, 
estimuladora de consumidores e formadores de opinião 
para que se propague um efeito multiplicador de 
sua marca. 

As redes sociais são bons locais de encontrar parceiros 
e estimular suas ações. Dentre os novos personagens 
da internet que as empresas podem contar como 
parceiros estão os brand advocates ou defensores de 
marca, como são conhecidos no Brasil. Eles são usuários 
que conhecem com propriedade a diferentes formas 
de funcionamento das redes, fazendo uso constante 
e intenso desses meios e, por isso, angariam respeito 
nas comunidades pela qualidade das suas opiniões e 
conteúdo compartilhado. De opiniões sérias e críticas, 
podem falar muito bem de um produto quando são 
convencidos de sua eficácia, quanto serem críticos em 
situações em que a mercadoria não é satisfatória. 

São pessoas absolutamente antenadas com o meio 
virtual. Para que a empresa conquiste seu respeito, terá 
de manter comunicação praticamente diária e produtos 
e/ou serviços que realizem o que se propõe a fazer. 

Alguns leitores interessados devem se perguntar: 
“então vou ter que contratar alguém para perder tempo 
com isso”? É fundamental que entendamos que a 
internet é uma forma de veiculação de conhecimentos 
e produtos que cada dia mais influenciará na vontade 
do público consumidor. Nesse sentido, os defensores de 
marca são aliados que as empresas podem conseguir 
— comunicadores que farão, no mundo virtual, o que 
chamamos no dia a dia de notícia boca a boca. 

Para isso, o monitoramento das redes sociais deve ser 
contínuo para se identificar os defensores e tentarmos, 
por meio de várias estratégias comunicacionais, 
transformá-los em aliados. Esse monitoramento deve ser 
ativo, tendo profissionais que participam das conversas 
on line, baseados em objetivos bastantes claros de 
planejamento da empresa. Com o monitoramento, a 
empresa consegue construir uma base para tomada 
de decisões muito mais sólida do que se ficar restrita 
apenas nos números e pesquisas.

A internet, longe de atrapalhar, veio para ser mais 
um meio de crescimento empresarial e os defensores 
de marca, aliados fundamentais para vencer a dura 
batalha do mercado. 



CNDT PODERÁ SER OBTIDA 
GRATUITAMENTE PELA INTERNET
A partir de fevereiro de 2012 a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) poderá ser obtida gratuitamente via internet. A 
certidão deverá ser válida para todas as empresas pelo prazo de 180 dias, 
contados da data de emissão e será voltada para quem tiver interesse 
em participar de licitações e firmar contratos com o poder público. 

O endereço eletrônico para obter a certidão ainda será 
disponibilizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

PRESTADORES DE SERVIÇOS PAULISTANOS 
DEVERÃO EMITIR NF-E
A Prefeitura Municipal de São Paulo publicou uma nota normativa, no 

final de junho, que obriga todos os prestadores de serviços a emitir 
nota fiscal eletrônica (NF-e) a partir do dia 01 de agosto de 2011. 

Tal obrigatoriedade não se estende aos seguintes prestadores 
de serviços:

 - os microempreendedores individuais;

 - os profissionais liberais e autônomos;

 - as sociedades de profissionais;

 - as instituições financeiras e demais entidades obrigadas à entrega 
da Declaração de Instituições Financeiras - DIF; e

 - os prestadores de serviços enquadrados exclusivamente nos códigos 
de serviço 01481, 02321, 02330, 08052, 08079, 08087, 08095, 08117, 08133, 
08168, 08176, 08192, 08206, 08214, 08257, 08273, 08274, 08281, 08290.

RECEITA FEDERAL E ESTADUAL PASSAM 
A TROCAR INFORMAÇÕES
Agora, efetivamente, passou a vigorar na prática o cruzamento 

de informações entre Receita Federal e Receita Estadual. A partir 
do dia 05 de julho último, o Programa Conjunto de Cruzamento de 
Informações Eletrônicas cruza dados entre a Guia de Informação e 
Apuração do ICMS (GIA), o Demonstrativo de Apuração de Contribuições 
Sociais (Dacon) e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais 
da Pessoa Jurídica (DIPJ). O Imposto de Transmissão Causa Mortis 
e Doação (ITCD) pago pelas pessoas físicas, que constam na 
declaração do Imposto de Renda dos anos de 2008 e 2009, também 
serão examinados. A intenção dessa medida é conter a sonegação 
de impostos.

RECEITA REFINANCIARÁ DÍVIDA DE 
PESSOA FÍSICA
A Receita reabrirá o processo de refinanciamento de dívida para 

pessoa física no período de 10 a 31 de agosto próximo. No processo 
de refinanciamento, a Receita ou a Procuradoria da Fazenda Nacional 
faz o novo cálculo do valor das parcelas de acordo com o montante e 
o número de meses em que vão ser feitos os pagamentos. É um bom 
momento para quitar as dívidas com a União.

A l t e r a ç õ e s  e  n o v i d a d e s
L E G I S L A ç ã O

ESTAGIÁRIO:  
 DICAS DE DIREITOS E DEVERES

Muitas vezes, por uma questão de inexperiência 
ou desconhecimento, os estagiários não têm 

conhecimento de como deve ser sua ação no interior do 
ambiente de trabalho. O INTERAGE publica abaixo algumas 
dicas para você, estagiário, se manter informado sobre seus 
direitos e deveres: 

 - A execução das atividades do estágio deve ser cumprida 
de acordo com a grade curricular fornecida pela instituição 
de ensino;

 - As tarefas do estagiário devem ser supervisionadas 
pela instituição de ensino e pela empresa, e devem ser 
devidamente documentadas em formato de relatório;

 - O estagiário deve receber uma bolsa transporte, porém 
este benefício não se configura como vale transporte e 
nem pode haver desconto proporcional em folha; 

 - O estagiário tem direito a um seguro de vida;
 - O prazo máximo de ocorrência do estágio  na empresa é 

de dois anos, ou o término do curso;
 - O estagiário tem o direito de ter um recesso de trinta 

dias, quando o estágio completar um ano, sempre o 
recesso deve ser gozado durante as férias escolares. Esse 
recesso deve ser remunerado pelo valor da bolsa, mas não 
há o 1/3 sobre o recesso;

 - O horário do estagiário é de seis horas diária e não há 
hora extra ao estagiário.

VOCÊ SABIA ?

FUNCIONÁRIO PODE USAR BARBA?

Não é de hoje que se sabe que questões estéticas po-
dem, em algumas profissões, determinar a contrata-

ção ou demissão de funcionários. Mas nos últimos anos, 
o debate sobre exigências estéticas do empregador têm 
tomado os tribunais. 

Uma dessas celeumas ocorreu no Tribunal Regional do 
Trabalho da Bahia. O caso específico foi de uma ação que 
o banco Bradesco tinha perdido em primeira instância 
para seus funcionários. Nesta ação, o banco foi condena-
do em 2010 por proibir seus funcionários a usarem barba, 
sendo obrigado a pagar uma indenização de R$ 100 mil. 

Ocorre que, em julho último, os juízes do TRT da 5ª Re-
gião baiana derrubaram essa decisão, dando parecer em 
segunda instância favorável ao Bradesco. Relatora do pro-
cesso, Maria das Graças Boness afirmou que mesmo uma 
eventual norma que proibisse o uso de barba não seria 
abusiva, pois não estaria fora do “poder diretivo do em-
pregador”. 

Este processo, iniciado em 2008, não deve parar por aí. 
O Ministério Público do Trabalho, que entrou com a ação 
após ouvir reclamações dos empregados do Bradesco, 
afirma que vai recorrer à decisão.  

J U R I S P R U D Ê N C I A
( di s c u s s ã o  j u d i c i a l )
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anote

Prazos

5 Salários Metalúrgicos, FGTS, Salários 
(Demais Categorias)

12 INSS ( Contribuinte individual, 
doméstica, facultativo ) FERIADO EM 
SOROCABA

15 Retenção 4,65% ( PIS,COFINS,CSLL) ( 2ª 
Quinzena de Julho/2011), DIFERENCIAL 
DE ALIQUOTA, Feriado em Sorocaba, 
os impostos que vencem nesta 
data deverão ter o recolhimento 
antecipado.

19 simples nacional, INSS ( Empresa/
Rural), IR Fonte ( diversos )

25 PIS/COFINS, IPI

31 Retenção 4,65% ( PIS,COFINS,CSLL) ( 
1ª Quinzena de Agosto/2011), “IRPJ ( 
Estimativa Lucro Real e Trimestral 2º 
cota e L. Presumido ), Contribuição 
Social ( Estimativa L.Real e trimestral  
cota e IRPJ ( Estimativa Lucro Real 
e Trimestral 2º cota e L. Lucro 
Presumido ), REFIS I, PAES, PAEX 1, PAEX 
2, IPI ( ME E EPP ) IRPF ( MENSALÃO E 
CARNE LEÃO )

ICMS (RPA) de acordo com o CPR 
( Código de prazo para recolhimento )

10 a 31 de agosto - Reabertura para consolidação de 
parcelamento de débitos com base na Lei nº 11.911/09 

para Pessoa Física.

EVENTOS & FEIRAS agosto/ 2011

54ª BIJÓIAS 
Salão de Bijuterias, Folheados, Prata e 
Acessórios de Moda 
03/08 a 05/08 
Centro de Convenções Frei Caneca 
São Paulo - SP 
www.masi-bijoias.com.br

18ª EXPOLAZER 
Feira Internacional de Piscina & Spas, 
Arquitetura e Paisagismo 
03/08 a 06/08 
Expo Center Norte 
São Paulo - SP 
www.expolazer.com.br

2ª EQUIPOUSADA 
Feira Internacional de Bares, Hotéis e 
Restaurantes 
10/08 a 12/08 
Quadra Coberta de Juquehy 
São Sebastião -SP 
www.equipousada.com.br

37ª EXPO ABRH 
Exposição de Soluções para Gestão de Pessoas 
15/08 a 17/08 
Transamérica Expo Center 
São Paulo - SP 
www.conarh.com.br

15ª FESTAS & NOIVAS 
Exposição de Produtos e Serviços para 
Casamentos, Formaturas e Festas 
18/08 a 21/08 
Shopping Iguatemi Campinas 
Campinas -SP 
www.festaenoivascampinas.com.br

UNIDADE FISCAL
ANO UFESP UPF-PR VRTE-ES UPF-RS UFIR-RJ UFEMG UFERMS UPF-MT UPF-PA UFIR-CE UFR-PB  UFR-PI

2011 17,45 64,06 2,1117 12,1913 2,1352 2,1813 15,35 34,82 2,1587 2,6865 30,75 2,13

INDICADORES DE INFLAçãO E JUROS – (%)

MÊS
IPC FIPE IPC-DI FGV IGP-M FGV IGP-DI FGV INPC IBGE

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

ABR 0,70 6,40 0,95 6,04 0,45 10,59 0,50 10,86 0,72 6,29

MAI 0,31 6,49 0,51 6,36 0,43 9,76 0,01 9,16 0,57 6,44

JUN 0,01 6,46 -0,18 6,39 -0,18 8,64 -0,13 8,65 0,22 6,79

MÊS
CUB SINDUSCON SELIC TR POUP TJLP

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

ABR 0,22 1,02 0,92 10,78 0,03 0,78 0,53 5,93 0,48 4,97

MAI 3,33 4,38 0,96 10,99 0,15 0,94 0,65 6,63 0,48 5,48

JUN 1,26 5,70 0,94 11,17 0,11 1,05 0,61 7,28 0,48 5,99

IR | Fonte e Carnê Leão
Base de Cálculo Mensal Alíquota Parcela a Deduzir

até 1.566,61 isento -
de R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 7,5 R$ 117,49 
de  2.347,86 até 3.130,51 15% R$ 293,58
De 3.130,52 ate 3.911,63 22,50% R$ 528,37

Acima  3.911,63 27,50% R$ 723,95
DEDUçÕES ADMITIDAS: 
a) por dependente, o valor de R$ 157,47 por mês; 
b) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.566,61 por mês, a partir do mês que o contribuinte completou 65 anos de 
idade; 
c) as importâncias pagas em dinheiro a título de alimento ou pensões, em cumprimento do acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais; 
d) as contribuições para Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
e) as contribuições às entidades de previdência privadas domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares 
assemelhados aos da Previdência Social, no caso de trabalhador com vínculo empregatício, de administradores, aposentados e pensionistas

TABELAS

Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.

2 - SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO 
(Tabela para orientação do  empregador doméstico)

Salário de Contribuição
Alíquotas

Empregado Empregador Total

Até  1.107,52 8% 12% 20%

de 1.107,53 até 
1.845,87 9% 12% 21%

de 1.845,88 até 
3.691,74 11% 12% 23%

PISO SALARIAL DE SãO PAULO POR CATEGORIA PARA OS TRABALHADORES QUE NãO TEM SINDICATO

R$ 600,00

Trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, 
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não-especializados do comércio, 
da indústria e de serviços administrativos, cumins, “barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais 
e trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras

R$ 610,00

"Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência 
e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de 
preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores 
de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de transportes coletivos, “barmen”, pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas 
metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas de escritório, secretários, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, operadores de telefone e de “telemarketing”, atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de 
telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações 
de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial;"

R$ 620,00

Administradores agropecuários e florestais, Trabalhadores de serviços de higiene e saúde, Chefes de serviços de transportes e de comunicações, Supervisores de compras 
e de vendas, Dedetizadores, Vendedores, Trabalhadores de Costura e Estofadores, Pedreiros, Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, Agentes Técnicos em 
vendas e Representantes Comerciais, Operadores de estação de rádio e de estação de televisão, Operadores de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica 
e Técnicos em Eletrônica.

INSS | Contribuições Previdenciárias 

1 - SEGURADO EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO, TRABALHADOR 
AVULSO 

Salário de Contribuição Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS

Até  1.107,52 8%

de 1.107,53 até 
1.845,87

9%

de 1.845,88 até 
3.691,74

11%

3 - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO:

A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, à partir  de 1º de abril de 2003, será calculada com 
base na remuneração recebida durante o mês

4 - Salário Mínimo Federal 5 - Salário Família

Período Valor Remuneração Valor

Abril/2006 a Março/2007 R$ 350,00 R$ 573,91 R$ 29,43

Abril/2007 a Fevereiro/2008 R$ 380,00
De  R$ 573,91
Até R$ 862,60

R$ 20,74Março /2008 a Dezembro /2009 R$ 415,00

A partir de Março de 2011 R$ 545,00
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