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Expediente

LUIS NASSIF (LUISNASSIF@ADVIVO.COM.BR)

A LENTA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA
Para duas instituições representativas
da indústria – a CNI (Confederação Na-
cional da Indústria) e o IEDI (Instituto
de Estudos de Desenvolvimento Indus-
trial) – o setor começa a mostrar sinais
de recuperação. A CNI aposta em reto-
mada de crescimento nos próximos
meses, conforme avaliação do seu geren-
te executivo, Flávio Castelo Branco. A
pesquisa Indicadores Industriais reve-
lou uma queda no faturamento real do
setor, de 2,4% em julho em relação a
junho. Mas comprou um aumento na
UCI (Utilização da Capacidade Instala-
da) de 80,7% para 81,6%.
Houve aumento de 0,2% do emprego –
terceiro seguido -, embora as horas tra-
balhadas tenham caído 0,3%. Ambas as
mudanças apontam para estabilização,

AGENDA

interrompendo o processo de queda. A
aposta na melhoria de desempenho se
deve à queda dos juros, à desoneração
de bens duráveis e dos encargos sobre a
folha de salários em vários setores. Mes-
mo recuperando-se no segundo semes-
tre, o panorama do ano não é anima-
dor. Segundo o IEDI, há a possibilidade
da recuperação não compensar as per-
das do primeiro semestre, fechando o
ano com queda. No primeiro semestre,
a queda foi de 3,7%.
Assim, há que se analisar os resultados
na “margem”, na ponta. Justamente os
aumentos na produção de bens de capi-
tal e na utilização de capacidade inter-
na. O IEDI entendeu que investimentos
podem estar se recuperando assim
como as compras internas dentro da in-
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dústria. Saliente-se o fato de que12 seg-
mentos apresentaram resultado positi-
vo em julho.  Numa outra frente impor-
tante para a definição do PIB (Produto
Interno Bruto), a construção civil, o
mercado continua aquecido. O Índice
Nacional da Construção Civil (Sinapi) de
agosto, medido pelo IBGE, apresentou
alta de 5,49% nos últimos doze meses.
Muito dificilmente o PIB chegará no fi-

nal do ano crescendo a 4 ou 4,5% na pon-
ta, como prevê o Ministro da Fazenda
Guido Mantega. Conseguiu-se inter-
romper a queda, mas o ritmo da recu-
peração ainda é uma incógnita.
Como dizia o ex-Ministro Mário Henri-
que Simonsen, produzir queda na ativi-
dade econômica é como puxar um saco
com uma corda; retomar o crescimento
é como empurrar o saco com a corda.

Os  leitores que desejam fazer comentários podem entrar em contato com o Cash/Dinheiro Vivo,
no seguinte endereço: Rua Itápolis, 1.468 . CEP: 01245-000 – São Paulo/SP.

MURAL

O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) atingiu 0,41%
em agosto, próximo à taxa de 0,43%

de julho, segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
Com o resultado de agosto, o acumu-
lado do ano está em 3,18%, e encer-
rou os últimos 12 meses em 5,24%. Em
agosto de 2011 a taxa havia ficado em
0,37%. O grupo alimentação e bebi-
das foi o que apresentou o maior re-
sultado, ao chegar a 0,88% em agosto
após ter atingido 0,91% em julho. Já o
agrupamento dos produtos não ali-
mentícios ficou em 0,27% em agosto,
variação próxima aos 0,28% de julho.

Fonte: IBGE
Variação Percentual Mensal

IPCA DE AGOSTO FICA EM 0,41%

Dia 10 (Segunda-Feira)
• A FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulga o IPC-S (Índice de Preços ao
Consumidor) da primeira quadrissemana de setembro.

Dia 11 (Terça-Feira)
• A FGV divulga a primeira prévia do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado)
referente a setembro

Dia 12 (Quarta-Feira)
• A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) divulga o IPC-FIPE (Índice
de Preços ao Consumidor) da primeira quadrissemana de setembro.
• O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga a Pesquisa
Industrial Mensal de Emprego e Salário referente a julho.

Dia 13 (Quinta-Feira)
• O IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Comércio com o resultado de vendas no
varejo de julho.

Dia 17 (Segunda-Feira)
• A FGV divulga o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor) referente a segunda
quadrissemana de setembro.
• A FGV divulga o IGP-10 (Índice Geral de Preços) referente a setembro.

Dia 19 (Quarta-Feira)
• A FIPE divulga o IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor) da segunda
quadrissemana de setembro.
• A FGV divulga a segunda prévia do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) de
setembro
• A FGV divulga a Prévia da Indústria de setembro.
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Para ir no carro, no ônibus ou no avião,
o seu bichinho precisa respeitar as nor-
mas de segurança previstas em legisla-
ção de cada modalidade. Antes de enten-
der as normas lembre-se de duas exigên-
cias comuns a todos os meios de trans-
porte no caso de cães e gatos, de que es-
tejam com a vacina antirrábica atualiza-
da e que tenham um atestado de saúde
do animal emitido por um veterinário.
Viajar de ônibus exige observância das
normas da ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) que regula a
modalidade, o transporte de animais nes-
ses veículos é permitido, mas é preciso
observar se o local de transporte é ade-
quado para manutenção da saúde do ani-
malzinho e se não existe risco de segu-
rança para os outros passageiros. A
ANTT determina, ainda, que o peso do
animal esteja inserido no limite máximo
de bagagem do passageiro, que é de 30
quilos, além de serem levados em caixas
de transporte próprias.

VIAJAR COM SEU BICHINHO DE ESTIMAÇÃO REQUER
CUIDADOS ADICIONAIS E RESPEITO ÀS NORMAS
Os bichinhos precisam estar confortáveis e seguros e
os donos precisam respeitar as normas federais em
cada tipo de transporte

 O CONTRATO
A ANAC (Agência Nacional de Aviação
Civil) permite que os bichinhos viajem
com seus donos e define que os animais
devem ser levados na caixa, com com-
partimento de água e comida além de um
forro para suas necessidades, no baga-
geiro da aeronave. A regra vale para via-
gens dentro do Brasil e para os Estados
Unidos. Para a Europa é exigido, ainda,
além da vacina, um exame de sorologia
da vacina contra a raiva, o que compro-
va que a imunização foi eficaz. Esse exa-
me é um complicador no caso de viagens
rápidas, pois o resultado demora 40 dias.
Além destes itens, alguns donos pensam
na possibilidade do bichinho enjoar, o
que pede a ajuda de um veterinário, que
receitará um remédio para prevenir o
mal estar. Um ponto a ser observado, no
caso de carros, é que se o bichinho esti-
ver do lado esquerdo do condutor ou
entre suas pernas, haverá multa e uma
punição de quatro pontos na carteira de
habilitação.

PETS

SERVIÇO

NORMA GERAL - Seja qual for o
transporte escolhido é preciso que
o bichinho esteja com a vacina an-
tirrábica atualizada e que tenha
um atestado de saúde emitido por
um veterinário. Como normal adi-
cional, em viagens para a Europa,
é preciso também um exame de so-
rologia da vacina contra a raiva, o
que determina se a imunização foi
eficaz.

CARROS - Além de garantir a segu-
rança do animal colocando-o em
caixa própria ou providenciando
cinto de segurança apropriado, o
motorista precisará prestar atenção
quanto à forma como leva o bichi-
nho já que a legislação federal de
trânsito não permite que ele fique
em seu colo ou na janela de seu lado,
sendo punido com multa e pontos
na carteira de habilitação.

PET EM TRÂNSITO
AVIÕES - A ANAC determina, além da
obrigatoriedade de vacina e atestado,
que o bichinho seja transportado em
caixa especial com compartimento de
água e comida, além de um forro para
suas necessidades fisiológicas, mas
que irá no bagageiro da aeronave. Se-
gundo a ANAC, o bichinho poderá ser
transportado na cabine, desde que a
empresa aérea assim o permita.

ÔNIBUS - De acordo com a ANTT o
transporte de animais é permitido,
desde que sejam observados os locais
e os limites máximos de peso e di-
mensão estipulados para a bagagem.
É preciso observar ainda se o local de
transporte oferece adequadas condi-
ções de saúde para o animal e se o
transporte não irá comprometer a
saúde de outros passageiros. Cães e
gatos devem ser levados em caixas
específicas de transporte de animais.
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Centro de Estudos em Finanças
(GVcef), da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) lançou recentemente
uma série de estudos sobre a In-
dústria de Fundos no Brasil. A sé-
rie contemplou, entre outros te-
mas, a relação entre os objetivos da
família e o ato de poupar, ou inves-
tir. Definição de objetivos, segun-
do o Prof. William Eid Junior, co-
ordenador do GVcef, é fundamen-
tal e, a partir deles, começar a ca-
minhada rumo à concretização. E
não são somente sonhos o que se
coloca nesta relação, mas também
a possibilidade de manter, após a
aposentadoria, o mesmo padrão de
quando trabalhando.
Assim que o orçamento é analisa-
do e já definido o que se tem para
investir, o mercado oferece diver-
sas opções. Segundo o estudo da
GVcef, o interessante é associar o
dinheiro poupado para um objeti-
vo para um produto que agregue
prazo e risco aceitável para sua
concretização. Assim, se o dinhei-
ro vai ser poupado para a faculda-
de de um filho, por exemplo, o ris-
co não pode ser grande, pois na
época do desembolso, se o merca-
do estiver em baixa, você vai viver
um problema maior. No entanto,
o dinheiro reservado para a apo-
sentadoria pode ser dividido em
aplicações com maior ou menor
risco, pois o prazo para usufruir
deste dinheiro é mais longo e você
terá aplicações diversificadas para
um mesmo fim.
Na opinião de William Eid, Fundos

DA REDAÇÃO (REDACAO@ADVIVO.COM.BR)

INVESTIMENTO

de Investimento acabam por aten-
der a todas as necessidades do pou-
pador. A própria conformação des-
tes Fundos ajuda na escolha, já que
congregam diversos investidores
para a realização de um investi-
mento, organizados sob a forma de
pessoa jurídica, funcionando como
um condomínio, e que visam um
determinado objetivo ou retorno
esperando, dividindo receitas gera-
das e as despesas para o empreen-
dimento.  Isso permite que um gru-
po de pessoas possa investir em
produtos melhores com menores
custos e melhor retorno.
Há uma variedade de tipos de Fun-
dos de Investimento oferecidos no
mercado. Eid cita sete modalidades
como sendo os básicos que podem
interessar mais ao investidor: Cur-
to Prazo, Referenciado, Renda
Fixa, Ações, Cambial, Multimerca-
do e Previdência. Fundo de Inves-
timento de baixo risco, segundo o
estudo, é aquele que te dá indicati-
vo claro de quanto vai poder sacar,
independente do tempo de investi-
mento, porém com um rendimen-
to menor.
Já o investimento de maior risco,
como em ações, o tempo tem que
trabalhar a seu favor, mas sem data
de saque dos valores. A variação do
Índice Bovespa é grande. Num pe-
ríodo de dez anos foi de 94% em
2003 para um mínimo de -42% em
2008. Se o saque teria que ser feito
neste período de baixa, o prejuízo
seria grande, daí a importância em
se diversificar, para sacar dos que

FUNDOS DE INVESTIMENTO, UM ESTUDO DE FUTURO
E UM PASSO A PASSO ATÉ O SEU OBJETIVO
Existem vários tipos de Fundos no mercado, que
pedem um conhecimento mínimo de modalidade
para que você aposte no futuro

OS FUNDOS NOSSOS DE CADA TIPO
SERVIÇO

FUNDO CAMBIAL
Procura acompanhar a variação da
taxa de câmbio de dólares ameri-
canos ou de euro. Também tem 4
alíquotas.

FUNDO MULTIMERCADO
É aquele que procura oportunida-
des de mercado, que pode ser ações,
renda fixa, câmbio e inflação. Tam-
bém apresenta 4 faixas de tributa-
ção.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
É  o que oferece as maiores vanta-
gens tributárias para aplicações de
longo prazo, com duas modalidades
PGBL (Plano Gerador de Benefíci-
os Livres) e o VGBL (Vida Gerador
de Benefícios Livres).Nos dois tipos
haverá tributação apenas no resga-
te e em tabela que leva em conside-
ração o prazo de acumulação.

FONTE: FVGcef

FUNDO DE CURTO PRAZO
Aplica os recursos em títulos de
renda fixa de curto prazo. Apresen-
ta duas alíquotas: 22,5% para
quem fica até 6 meses e 20% para
quem fica entre 6 meses e 1 ano na
aplicação. O imposto é cobrado se-
mestralmente, em maio e setem-
bro, com alíquota de 20%. Ao sa-
car os recursos antes de 6 meses,
você paga o adicional de 2,5% da
alíquota correspondente.

FUNDO REFERENCIADO
Procura acompanhar algum indi-
cador de mercado de renda fixa,
como o CDI. Os conhecidos Fun-
dos DI estão neste modelo. Esses
fundos têm 4 alíquotas: 22,5% (até
180 dias), 20% (entre 180 e 360
dias), 17,5% (entre 361 e 720 dias)
e 15% (acima de 721 dias).

FUNDO DE RENDA FIXA
Aplica recursos em títulos de ren-
da fixa ou atrelados à variação da
inflação. A tributação destes fun-
dos é a mesma do Fundo Referen-
ciado.

FUNDO DE AÇÕES
Aplica um mínimo de 67% dos re-
cursos em ações. A tributação in-
cide sobre os rendimentos e a alí-
quota é de 15%, mas só no resgate
da aplicação.

têm um rendimento melhor na
época em questão. Ou então, apos-
tar suas fichas em um Fundo Mul-

timercados, que apresentam uma
média dos riscos em sua própria
estratégia de diversificação.
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O “bullying” se tornou conhecido
nos últimos tempos, por reper-
cussão em televisão e jornais, e
representa uma forma de intimi-
dação, humilhação e até mesmo
violência física praticada contra
alguém. A prática ganhou ade-
rência em escolas, como um com-
portamento entre alunos e que
acaba por levar a vítima a uma
situação de fragilidade tal que é
preciso, inclusive, buscar ajuda
psicológica. Segundo a advogada
Elaine Rodrigues, da empresa
Gabinete  Jurídico, escolas têm
mais visibilidade, por isso ficam
em evidência. “Nas redes sociais
a prática é conhecida como ‘cy-
berbullying’ e também é conside-
rado assédio moral”, explica ela,
“são palavras, fotos, discursos,
que depreciam o indíviduo”.
Segundo a advogada, pedagogos
e psicólogos tentam justificar a
existência desta prática como
sendo consequência do mundo
moderno, onde a educação dos
filhos se perde, onde o apelo de
jogos e reportagens sensaciona-
listas  banalizam a violência e as
crianças acabam levando esse en-
tender erra para dentro das esco-
las. “Seja como for”, diz ela, “a
família tem sua função, mas a es-
cola tem responsabilidade obje-
tiva e, conforme entendimento do
Superior Tribunal Federal, o es-
tabelecimento de ensino é res-
ponsável pela vigilância e disci-
plina dos seus alunos no interior

da instituição ou em seus domí-
nios”, explica. Da mesma forma a
decisão assegurou ao estabeleci-
mento de ensino o direito de re-
gresso contra os responsáveis pe-
los menores, Istoé, a escola res-
ponde ação pela vítima e, ato con-
tínuo, aciona os pais da criança
que cometeu o delito.
Elaine critica a decisão pois, ba-
seando-se no artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC)
onde a atividade escolar se inse-
re, como prestadora de serviço,
escolas são obrigadas a promover
a educação dos alunos e é sua fun-
ção manter vigilância estreita e
prevenir problemas com campa-
nhas pedagógicas. “Responsabili-
dade primeira é da escola”, diz
ela, “como imputar responsabili-
dade aos pais do menor quando
não se pode apurar dolo ou culpa
na ação deles?”, pergunta ela,
“isso tira o que se chama de res-
ponsabilidade objetiva”, conclui.
Em outra ponta, se os pais têm o
dever, expresso na Constituição
de 1988, manter a criança ou ado-
lescente em escola, não teriam
outra alternativa senão a de con-
fiá-los ao estabelecimento de en-
sino que, a partir do momento em
que aceitam a criança, assumem
a vigilância dentro do período es-
colar. A escola só poderia se exi-
mir desta culpa se realmente ti-
verem prova contundente de que
pais incentivam a prática em
questão, explica a advogada.

'BULLYING' É CRIME E A RESPONSABILIZAÇÃO RECAI SOBRE
A ESCOLA, CASO SEJA PRATICADO EM SUAS DEPENDÊNCIAS

SUA VIDA

A prática pode ser considerada “assédio moral”
e, se praticada dentro da escola, se torna um
problema para a instituição A RESPONSABILIDADE DE CADA UM

EM EVIDÊNCIA

JUSTIÇA

Enquanto o aluno está no estabe-
lecimento de ensino e sob sua res-
ponsabilidade, a escola terá que
responder, não somente por sua
integridade física, mas também por
atos ilícitos praticados por um alu-
no a outro. Seu dever primordial é
vigiar e cuidar, sendo que esta obri-
gação leva à responsabilidade ob-
jetiva prevista no Código de Defe-
sa do Consumidor. O aluno é con-
sumidor de serviços de educação e
caso sofra dano físico ou moral no
interior do estabelecimento de en-
sino detém o direito a indenização.
“E ainda que se descarte esse modo
de interpretação (da responsabili-
dade objetiva), no mínimo o esta-
belecimento de ensino estará fren-
te a uma ‘culpa in vigilando’ e ‘in
custodiendo’, e por isso será possí-

vel a imputação de responsabilidade”,
conclui a advogada.
“Vale lembrar que se os pais da víti-
ma sofrem por toda a carga que a ação
de ‘bullying’ traz, ficam deprimidos,
assim como os pais do agressor tam-
bém se angustiam com essa situação”,
explica Elaine, “ninguém ganha com
isso, então como é que vai propor ação
de indenização contra os pais do
agressor”, conclui. Buscar provas de
que o agressor é incentivado é difícil,
“talvez no caso de ‘cyberbullying’,
quando pode se comprovar através
dos perfis de redes sociais dos pais e
irmãos”, diz ela, “aí se consegue algu-
ma prova, mas ainda temos dificulda-
de no Brasil com relação à provas ci-
bernéticas, pois a polícia ainda não
tem equipamentos ideias para iden-
tificar isso”, conclui.

AÇÕES AFIRMATIVAS

Se ‘bullying’ é uma forma de intimi-
dação, humilhação ou mesmo vio-
lência física praticada contra uma
pessoa por outra ou por um grupo,
o tema ganhou espaço em escolas,
por se tratar de crianças contra cri-
anças. Na internet ganhou o nome
de ‘cyberbullying’, onde palavras,
fotos e discursos depreciam o indi-
víduo. Os pais precisam ficar aten-
tos àquilo que os filhos vivenciam,

COMO COMBATER O “BULLYING”
seja na televisão ou na internet, e pro-
mover uma vigilância saudável, expli-
cando e expondo sempre que necessá-
rio os efeitos negativos da violência,
seja verbal ou física. Entretanto, há que
se entender, que as duas famílias, do
agressor e do agredido, sofrem com
ações de bullying, então é preciso que
todos os envolvidos nesta equação, pais
e escolas, se unam para promover o en-
tendimento de cidadania nas crianças.
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Analistas consultados por Cash concen-
tram suas recomendações em papeis do-
mésticos que estão menos expostos às
vulnerabilidades do setor externo. Indi-
cam ações nos setores de varejo, bancos,
imóveis, telecomunicações, entre outros.
A carteira desta semana destaca Brasil
Brokers (BBRK3), Lojas Marisa
(AMAR3), TIM (TIMP3) e Banrisul
(BRSR6), que apresentam potencial de
valorização de 52,21%, 45,99%, 41,19%
e 30%, respectivamente.  Há também os
setores de educação com o papel da
Anhanguera (AEDU3) tendendo valori-
zação de 23,33% e bebida com a Ambev,
com possibilidade de alta de 19,8%. As
análises consideram o cenário macroe-
conômico e os resultados e desempenho
apresentados pelas empresas.  Assim,
consulte seu corretor ou gerente de con-
ta antes de realizar qualquer negócio.

CORRETORAS FOCAM NO MERCADO INTERNO

DA REDAÇÃO (REDACAO@ADVIVO.COM.BR)

Fonte: Bovespa, corretoras e Agência Dinheiro Vivo** / *Baseado no preço de fechamento do dia 05/09/12
** A Dinheiro Vivo não se responsabiliza pelo resultado do uso de suas informações em operações financeiras
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O IPC (Índice de Preços ao Consumi-
dor) de São Paulo subiu 0,27% em
agosto, não apresentando variação so-
bre a medição da terceira quadrisse-
mana do mês, segundo informou a
FIPE (Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas) na última semana.
Em julho o índice mostrou alta de
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ALTA DE 0,3% NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL,
EM JULHO
Julho é o segundo mês seguido em que o indicador obtém
avanço, mas ainda representa queda na comparação anual

ABECIP
RECORDE DE FINANCIAMENTOS EM JULHO

DA REDAÇÃO (REDACAO@ADVIVO.COM.BR)

A produção industrial apresentou nova
alta, mesmo que leve, na passagem men-
sal entre junho e julho, segundo dados
apresentados pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística). Entre
junho e julho o nível de atividade cres-
ceu 0,3%, após avanço de 0,2% no mês
anterior. Este resultado obtido no indi-
cador, entretanto, consolida queda de
2,9% em relação a julho de 2011. Apesar
deste resultado negativo, o indicador de-
monstra melhora frente aos meses an-
teriores. No acumulado do ano a pro-
dução acumula baixa de 3,7%, segundo
o Instituto.
Na comparação com junho, 12 dos 27 ra-
mos estudados apontaram para avanço
na produção, destaque para os setores de

Em julho, os empréstimos para aqui-
sição e construção de imóveis atingi-
ram R$ 6,45 bilhões, 13% inferior ao
resultado obtido em junho deste ano
e com recuo de 3% frente a mesmo
mês do ano passado. No entanto, nos
últimos 12 meses, até julho, o Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE) liberou empréstimos para

MERCADO

aquisição e construção de imóveis, com
recursos da caderneta de poupança, em
número superior 15% aos dos 12 meses
anteriores. O período de janeiro a ju-
lho, segundo a Abecip, deve ser visto
pela estabilidade com relação a 2011,
já que os financiamentos imobiliários,
em montante de R$ 43,5 bilhões, osci-
laram negativamente em apenas 0,4%.

0,13% e, na comparação com mesmo
mês do ano anterior a inflação era de
0,39%. Na quarta quadrissemana de
agosto, os preços do grupo Alimenta-
ção avançaram 1,08%, respondendo
por 91,90% do IPC-Fipe do mês. Trans-
porte apresentou queda de 0,24%, con-
tribuindo com 15,77% do índice.

IPC-FIPE
AGOSTO FECHA COM ALTA DE 0,27%

veículos automotores, com +4,9%, de
alimentos com +2,1% e de máquinas e
equipamentos, com +3,0%. Entre as ati-
vidades de maior importância para o re-
sultado global, destaque para produtos
de metal, com recuo de -6,7%, outros
equipamentos de transporte (-7,4%) e
farmacêutica (-4,8%). No acumulado do
ano, a produção de veículos sofreu a
maior perda, com queda de 17,2%. En-
tre os resultados positivos, destaque para
a indústria química (+3,8%), além de re-
fino de petróleo e produção de álcool
(+3,6%). Nas categorias de uso, os sete
primeiros meses de 2012 confirmam o
menor dinamismo para bens de capital,
com -12,0% , e bens de consumo durá-
veis, com -8,4%.
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CONSUMIDOR

DA REDAÇÃO (REDACAO@ADVIVO.COM.BR)

ACIDENTE DE CONSUMO É UM FATO,
E PODE SER RECLAMADO NA JUSTIÇA

Acidente de consumo acontece
quando um produto utilizado ou
serviço prestado causa dano à
saúde ou à segurança. E isso mes-
mo que tenha sido utilizado cor-
retamente, isto é, de acordo com
as instruções do fornecedor. Exis-
tem duas categorias a serem ob-
servadas,  segundo orientações da
Gisele Friso Gaspar, advogada da
G.Friso Consultoria Jurídica: o
“fato” quando abrange o acidente
de consumo propriamente dito, e
o “vício”, quando trata de algo
menos traumático.  Duas coisas
distintas e que pedem um olhar
diferenciado.
Como exemplo a Dra Gisele apon-
ta um problema que pode apare-
cer em um carro antes de qual-
quer acidente, isto é um vício. Se
houve acidente, continua ela, “é
fato”. Assim, quando acontece um
recall, o produtor tem que correr
enquanto é vício e isso é encara-
do como potencial de acidente de
consumo. “O fabricante, quando
detecta um problema, tem a obri-
gação de informar o consumidor
e chamar para fazer o reparo gra-
tuitamente”, informa a advogada,
e assumirá responsabilidade total
se houver acidente decorrente por
defeito de fabricação, “no perío-
do do recall até que o consumi-
dor vá resolver o problema é sua
responsabilidade total, por qual-
quer dano ocasionado por este
problema” explica.
 O primeiro passo, segundo a es-
pecialista, é o consumidor, ao en-

Causando dano à saúde ou à segurança, os
acidentes de consumo devem ser notificados,
para ressarcimento dos prejuízos

contrar qualquer problema em
produto ou serviço, formalizar a
reclamação junto à empresa, que
pode reparar danos administra-
tivos, ou não. Em não obtendo
resultado, o próximo passo é pro-
curar o órgão de defesa do con-
sumidor, como o Procon, que vai
notificar o fabricante. Esse fabri-
cante (ou prestador de serviço)
vai responder ao chamado se
propondo a analisar o problema.
Aqui entra outra dica da advoga-
da que é fotografar o produto e
fazer uma perícia do equipamen-
to, antes de entregar ao fabrican-
te, para ter elementos caso pre-
cise entrar com ação na Justiça.
Se houve dano físico por proble-
ma do equipamento, é preciso
pensar em uma perícia médica.
Dependendo do caso, quando um
equipamento apresenta proble-
mas, seja de vício ou já o fato con-
sumado de acidente de consumo,
mas ainda está na garantia, o
consumidor tem que ser ressar-
cido, independente dos proble-
mas dos danos. Gisele aconselha
que o consumidor sempre guar-
de a nota fiscal, independente de
haver tido ou não recall ou pro-
blemas de qualquer natureza.
“No caso de vício o conselho é o
mesmo”, diz ela, “o consumidor
tem direito ao reparo dentro do
período de garantia, ou fora dele
se for comprovado problema de
fabricação, daí tem direito a con-
serto gratuito proporcionado
pelo fornecedor”.

O CONSUMO E OS ACIDENTES
SERVIÇO

ACIDENTE DE CONSUMO - O acidente
de consumo pode acontece por falhas
na informação sobre o uso correto do
produto ou serviço, no projeto ou na
fabricação do produto, pela presta-
ção inadequada do serviço ou por
outra atitude que o fornecedor deve-
ria ter tomado para evitar danos ao
consumidor.

COMO PREVENIR - Segundo a advogada
Gisele Friso Gaspar, a reparação ou a
retirada do mercado de produtos ou
serviços com defeitos, que apresentem
nocividade ou risco ao consumidor, são
as maneiras adequadas de prevenir os
acidentes de consumo. Isso também
significa, para a empresa, economia de
tempo, dinheiro e imagem.

RECALL - Também conhecido como
“chamamento”, o Recall está previsto
na Lei 8.078/90, que delineou o Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC),
e tem por finalidade convocar os con-
sumidores a levarem um determina-
do produto para uma inspeção ou vis-
toria a fim de detectar e solucionar
possíveis falhas que possam causar
prejuízos materiais ou morais para o
consumidor.

SOLUÇÃO EM RECALL - O problema po-
derá ser solucionado por meio de con-
sertos, troca do produto ou mesmo a
devolução do valor pago pelo consu-
midor quando não houver meio de re-
parar o defeito. O reparo ou troca deve
ser totalmente gratuito, ou seja, quan-
do há o recall ou aviso de risco o con-

sumidor não arcará com nenhum custo
e, ainda que não haja prazo limite para
atendimento à campanha, é fundamen-
tal que o consumidor compareça o mais
rápido possível ao local indicado pelo
fornecedor para efetuar o reparo, já que
o problema pode colocar em risco sua
saúde ou segurança.

ACIDENTE E RESPONSABILIDADE - Ainda
que haja recall por parte da empresa,
se houver algum acidente de consumo
vinculado ao problema anunciado, o
consumidor terá direito a indenização
pelos danos sofridos, tendo em vista
que o fato de a empresa convocar seus
clientes para o reparo do problema não
a exime da responsabilidade sobre o tal
problema anunciado.

RESISTÊNCIA - Se o consumidor não con-
segue resolver o problema de produto
ou serviço inadequado (ou por falta de
peça, ou por demora na conclusão do
serviço, ou por negativa indevida etc) ou
o fornecedor impuser obstáculos que
dificultem o reparo, o consumidor deve
procurar o Procon de sua cidade.

JUSTIÇA - Em casos que envolvam ações
indenizatórias, o consumidor deverá
entrar com ação no Poder Judiciário.
Vale lembrar que é importante guar-
dar todos os recibos de compra, de
eventual atendimento médico ou ain-
da a comprovação de quaisquer preju-
ízos que porventura o consumidor te-
nha sofrido.

FONTE: G.FRISO CONSULTORIA JURÍDICA
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IMÓVEIS

AO COMPRAR UM IMÓVEL, O CONSUMIDOR
SE VÊ COM UMA INFINIDADE DE TAXAS A PAGAR

DA REDAÇÃO (REDACAO@ADVIVO.COM.BR)

Adquirir um imóvel é um passo extre-
mamente importante na vida do indi-
víduo ou da família e os preços de mer-
cado não tornam essa transação mais
fácil. Mas além de pagar pelo imóvel
propriamente dito, o comprador pre-
cisa ter em mente uma série de despe-
sas que aparecem no pacote e que po-
dem desequilibrar as contas, caso não
estejam previstas. O comprador arca-
rá, além do valor do bem em si, com
taxas, impostos e despesas de transfe-
rência, escritura e registro do imóvel,
tudo junto e reunido numa conta bem
salgada.
Cada município tem seu Tabelionato
de Notas, que são responsável pela la-
vratura das escrituras, e  seu Cartório
de Registro de Imóveis, que se dedica
a registrar a operação de compra. No

primeiro existe uma tabela de custos
e, no segundo, são aplicadas taxas pro-
gressivas que variam de acordo com o
valor total do imóvel. Os imóveis finan-
ciados pelo Sistema Financeiro da Ha-
bitação (SFH) são um pouco diversos,
pois o próprio banco vai emitir um con-
trato de compra e venda com financia-
mento imobiliário, que tem validade de
escritura pública e reduz os gastos ini-
ciais com a dispensa deste documen-
to. A outra despesa a ser enfrentada é
a do ITBI ou Imposto de Transmissão
de Bens Intervivos, que é pago à Pre-
feitura e, dependendo do município,
pode chegar a 2% do valor do imóvel.
Os que forem usar o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS) preci-
sarão desembolsar o custo bancário
adicional para efetivação da transação.

Compra de imóvel  passa de sonho para pesadelo
pois os custos e a burocracia assustam os novos
proprietários

A negociação de compra e venda de imó-
veis pode ser agilizada com a busca de
documentos para análise da transação
feita com antecedência. A pesquisa e
confirmações de informações fazem par-
te de transações comerciais, o que im-
prime maior segurança ao negócio e ga-
rante as partes envolvidas. Só que esta
papelada demanda tempo e empaca em
burocracia, o que pede atenção redobra-
da. Se a sua escolha recair por imóvel
na planta, preste atenção. É preciso que
faça uma verificação do histórico da
construtora, para saber se participou de
outros empreendimentos e se existe al-
gum processo desfavorável contra ela
tramitando na justiça. No caso do finan-
ciamento o melhor é a busca por me-
lhores taxas de juros e em instituição
confiável e, é claro, não se deve esque-
cer de gerenciar o próprio financiamen-
to, acompanhando evolução e pagamen-
tos efetuados. Ao escolher imóveis usa-
dos, é preciso que entre na conta even-
tuais reparos ou reformas na edificação.
Este dado a mais pede uma análise ri-
gorosa antes de fechar o contrato.
Caso parte em busca de empréstimo
para compra do imóvel lembre-se que
existem dois tipos de financiamento
imobiliário. Um é o Sistema Financeiro

DOCUMENTAÇÃO

PARA COMPRAR OU VENDER, ATENÇÃO!
de Habitação (SFH), para imóveis até R$
500 mil e que permite ao interessado usar
seu FGTS (Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço). A outra modalidade é o Sis-
tema de Financiamento Imobiliário
(SFI), para residências acima de R$ 500
mil e taxas de juros maiores que o SFH.
Se você não tem tempo de correr atrás
da documentação existem empresas que
se especializam em negociações imobili-
árias. A dica, neste caso, é procurar em
sua cidade, fazer uma verificação de se-
riedade e competência, pesquisar no
PROCON da  cidade se ela já foi recla-
mada e perguntar aos que já usaram o
serviço se ele foi satisfatório. Comprar
imóvel é um grande passo, por isso é sem-
pre bom se cercar de garantias.
Em recente pesquisa realizada pela Qu-
orum Brasil, os imóveis apareceram
como investimento para o futuro prefe-
rido de 88% das mulheres e 69% dos
homens participantes. Ficou evidente,
pelas respostas recebidas, que o brasilei-
ro coloca o imóvel à frente da poupança,
como garantia de futuro. Esta preferên-
cia já foi apontada em várias pesquisas
nacionais, o que demonstra que o brasi-
leiro tem como parâmetro de tranqüili-
dade e sucesso a casa própria, como in-
vestimento para um futuro melhor.

É preciso computar também que exis-
te uma taxa de corretagem, isto é, o cor-
retor que faz a ligação entre o vende-
dor e o comprador vive disso, e sua paga
está relacionada com a efetivação do ne-
gócio.
Se por um lado o financiamento imo-
biliário permite uma queda nas taxas
com escrituras, por outro o compra-
dor deverá arcar com o serviço de des-
pachante e as taxas sobre a avaliação
do bem, além dos documentos jurídi-

cos que fazem parte do processo de
financiamento, que variam de insti-
tuição para instituição e incidem so-
bre o valor do imóvel. Mais uma des-
pesa a ser observada são aquelas re-
lativos aos juros contratuais e os se-
guros de Morte e Invalidez Permanen-
te e Danos Físicos do Imóvel, que são
obrigatórios na contratação de um fi-
nanciamento habitacional, além da
correção monetária que incide sobre
o valor financiado.

VENDA DE IMÓVEL

QUEM VENDE TAMBÉM TEM DESPESAS
Além da taxa de corretagem, o vendedor de um imóvel também tem sua
carga de despesas adicionais para enfrentar. No caso de venda com lu-
cro, isto é, quando o valor de venda é maior que o valor de compra, é
preciso efetuar um pagamento de imposto sobre ‘Ganho de Capital’, que
corresponde a 15% calculado sobre a diferença. O imposto é recolhido
por meio de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal). No
entanto existe isenção fiscal para esta transação em alguns casos. A pri-
meira isenção é para imóvel vendido com valor inferior a R$ 440 mil e
que é o único imóvel do contribuinte que, também, não fez nenhuma
outra alienação fiduciária nos últimos cinco anos. Outra isenção fica para
a venda de imóveis adquiridos até 1969, que estão fora desta tributação.
E, por fim, se o vendedor comprar outro imóvel residencial num prazo
de 180 dias a contar da data da venda também ficará fora da obrigação.
Se o vendedor não estiver enquadrado em nenhum desses casos, deverá
efetuar o pagamento do tributo até o último dia do mês seguinte ao da
venda da propriedade. O comprador precisará fornecer detalhes sobre a
transferência da propriedade em sua declaração anual de Imposto de
Renda, no ano seguinte.
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INFLAÇÃO BOLSAS

POUPANÇA TR & TBF CESTA DE MOEDAS

JUROS

MAPA DA MINA

MAU HUMOR EXTERNO PUXA REALIZAÇÃO DE LUCROS
A agenda pesada de eventos e reuniões
no mercado externo na última semana
mostrou que o quadro segue enfraque-
cido, o que minou o humor dos inves-
tidores. De 29 de agosto a 04 de setem-
bro, o Ibovespa (índice da Bolsa de
Valores de São Paulo) caiu 3,72%, en-

quanto o dólar comercial teve queda de
0,20% e o CDI ficou em 0,14307%.
Diversos dados da economia da zona
do euro e dos Estados Unidos ficaram
abaixo do esperado, e o quadro mos-
trou piora depois que o FMI (Fundo
Monetário Internacional) afirmou que

não recebeu pedido da Espanha por
socorro financeiro. Outro destaque foi
o discurso do presidente do Federal
Reserve, Ben Bernanke, que reiterou a
disposição da autoridade norte-ameri-
cana em adotar novas medidas de in-
centivo à economia. No Brasil, o Co-

pom (Comitê de Política Monetária do
Banco Central) mudou o teor da nota
divulgada após as suas reuniões, e si-
nalizou que o consenso de um novo
corte de 0,50 ponto porcentual na Se-
lic está descartado, mas que 0,25 pon-
to ainda é provável.
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