
 

 

08 DE MARÇO DE 2017 

Quarta-feira 

 08 DE MARÇO -  DIA INTERNACIONAL DA MULHER- HOMENAGEM 

SINDIMETAL/PR 

 CURSOS DE MARÇO NO  SINDIMETAL/PR 

 EMPRESÁRIOS BUSCAM O PLANALTO PARA RECLAMAR DE RECURSOS TRAVADOS NO 

BNDES 

 GOVERNO LANÇA NOVO PACOTE DE CONCESSÕES. PARANÁ TERÁ DOIS TERMINAIS 

PORTUÁRIOS EM PARANAGUÁ 

 CONCESSÕES EM INFRAESTRUTURA E REFORMA TRIBUTÁRIA SÃO MEDIDAS 

IMPORTANTES PARA AUMENTAR INVESTIMENTO, EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE, 

DIZ CNI 

 BRASIL VIVE SITUAÇÃO 'DRAMÁTICA' E CAI NO RANKING DE PRODUTORES DE 

CARROS NO MUNDO 

 MEIRELLES CONFIRMA QUE GOVERNO COGITA ALTA DE IMPOSTOS 

 ECONOMIA DO PARANÁ ENCOLHE PELO TERCEIRO ANO, MAS EM RITMO MAIS LENTO 

QUE O PAÍS 

 SUGESTÕES DO CONSELHÃO A TEMER INCLUEM ‘NÃO AUMENTE IMPOSTOS’ NO 1º 

ITEM 

 QUEDA DO PIB EM 3,6% CONFIRMA PIOR RECESSÃO DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 PRESSIONADO POR NOVO CHANCELER, TEMER RECUA DE MUDANÇAS NA CAMEX 

 PATRÕES RECLAMAM DE FALHAS NO ESOCIAL NO ÚLTIMO DIA PARA PAGAR 

IMPOSTOS 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO (IAEMP) AVANÇA 0,3 PONTO EM 

FEVEREIRO, DIZ FGV 

 REGRA DE TRANSIÇÃO NA PREVIDÊNCIA PODE SER ESCALONADA 

 CRESCIMENTO DEVE VOLTAR NESTE TRIMESTRE, DIZEM ECONOMISTAS 

 CHINA IMPORTA MENOS PETRÓLEO E COBRE EM FEVEREIRO, MAS AMPLIA COMPRAS 

DE MINÉRIO 
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 COMISSÃO DA REFORMA TRABALHISTA MANTÉM PREVISÃO DE APROVAR 

RELATÓRIO EM MAIO 

 BNDES VÊ CONDIÇÕES MUITO MELHORES PARA VIABILIZAR DEBÊNTURE DE 

INFRAESTRUTURA 

 GANDRA SUSTA DIVULGAÇÃO DE LISTA DO TRABALHO ESCRAVO A PEDIDO DE 

MINISTRO 

 CUT RECHAÇA REFORMA TRABALHISTA COM ARGUMENTO DE QUE PROJETO RASGA 

CLT 

 QUEDA DA ATIVIDADE DAS CONSTRUTORAS CHEGA A 18,2% EM 2016, DIZ 

SINDUSCON-SP 

 TEMER FALA EM ‘PARCERIA’ NA ABERTURA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO PPI 

 FORÇA E CSB TÊM CRÍTICAS À REFORMA TRABALHISTA, MAS APOIAM USO DO 

ACORDO COLETIVO 

 PIOR RECESSÃO DA HISTÓRIA TRARÁ PREJUÍZO PERMANENTE PARA ALGUNS 

JOVENS 

 EDITORIAL: RECESSÃO HISTÓRICA 

 ANÁLISE: SEM REFORMAS, CAPACIDADE DO BRASIL DE CRESCER É LIMITADA 

 ARTIGO: AÇO CHINÊS EXPÕE DESAFIOS DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO MUNDO 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL TEM ALTA DE 15% EM FEVEREIRO 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL CAI MENOS DO QUE O ESPERADO EM JANEIRO 

E DÁ SINAIS POSITIVOS 

 ANFAVEA QUER INCENTIVO PARA MÁQUINAS 

 AL NÃO SERÁ PRIORIDADE DA OPEL, DIZ PSA 

 VENDAS DE MÁQUINAS CONTINUAM EM ALTA 

 MERKEL INTERROGADA NO PARLAMENTO SOBRE ESCÂNDALO VOLKSWAGEN 

 EXPORTAÇÕES DE COMMODITIES TRAZEM ALENTO À ECONOMIA 

 PROGRAMA EMPREENDA FÁCIL FACILITARÁ ABERTURA DE EMPRESAS 

 PREÇOS DE BENS INDUSTRIAIS RECUAM E IGP-DI DESACELERA 

 TERCEIRIZAÇÃO SERÁ VOTADA SEMANA QUE VEM 

 FATURAMENTO DE MPES REGISTRA QUEDA DE 9,8% NO ANO PASSADO 

 CAMINHÕES E ÔNIBUS TÊM FRACO PRIMEIRO BIMESTRE 

 BRASIL PRECISA OLHAR ALÉM DO MOTOR A COMBUSTÃO 

 IMPORTADOS DESPENCAM E FEVEREIRO DECEPCIONA 

 MÁQUINAS CRESCEM 50% NO PRIMEIRO BIMESTRE 

 INDÚSTRIA 4.0 DEVE SER CONTEMPLADA EM NOVA POLÍTICA AUTOMOTIVA 

 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA AUMENTA 0,7% EM JANEIRO 

 DASSAULT SYSTÈMES AMPLIA INOVAÇÃO EM EXPERIENCE-THINKING NA 

PLATAFORMA 3DEXPERIENCE COM A HTC VIVE BUSINESS EDITION  
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 INFLAÇÃO DE PRODUTOS NA SAÍDA DAS FÁBRICAS É DE 1,38% EM 12 MESES 

 HYPERTHERM LANÇA PLATAFORMA DE PLASMA MECANIZADO QUE PROMETE 

REVOLUCIONAR A INDÚSTRIA DE CORTE 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL CAI MENOS DO QUE O ESPERADO EM JANEIRO 

E DÁ SINAIS POSITIVOS 
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08 de Março -  Dia Internacional da Mulher- Homenagem Sindimetal/PR 

08/03/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 08/03/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,145 3,146 

Euro 3,320 3,321 
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Cursos de Março no  SINDIMETAL/PR 

08/03/2017 – Fonte: SINDIMETAL/PR 
 

 
 

Empresários buscam o Planalto para reclamar de recursos travados no 
BNDES 

08/03/2017 – Fonte: Painel /Folha de S. Paulo 

 
Mãos fechadas Empresários levaram ao Planalto nesta terça (7) insatisfação com o 

que chamam de “caixa travado” do BNDES. A principal reclamação do grupo, formado 
principalmente por industriais, é a de que o banco precisa ter um papel mais ativo na 
recuperação econômica. Dizem que, após a Lava Jato, suas decisões ficaram 

“amarradas” e querem um comando que imprima mais celeridade às ações. Ainda 
reclamam dos R$ 100 bilhões que foram devolvidos ao Tesouro no ano passado. 

 
Tô contigo No início do ano, quando já circulavam críticas no meio empresarial, a 
presidente do banco, Maria Silvia Bastos Marques, apresentou um balanço das ações 

a Michel Temer. E ouviu elogios do peemedebista. 
 

Mapa Além de conseguir demonstrar força política ao iniciar as votações no Congresso 
pelo projeto mais simples — o da terceirização — o Planalto tem um benefício prático 
com a estratégia: pode mapear deputados dissidentes para enquadrá-los até a reforma 

da Previdência. 
 

Muda mais Em conversas com deputados críticos à reforma, interlocutores de Temer 
têm feito um pedido: que sempre que o parlamentar for atiçar as bases contra o 
projeto, que deixe claro que o governo não está avesso a conversar sobre mudanças. 

Sempre ele O ex-chanceler José Serra só chegou à posse de seu sucessor, Aloysio 
Nunes Ferreira, dez minutos depois de Temer já ter começado a falar, quase no fim 

do discurso do presidente. Apesar de habitual, o atraso foi sentido no Planalto. 
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Capilaridade O governo pensa em uma maneira de capitalizar as obras feitas em 
convênio de Estados e prefeituras com a União. Quer enfatizar a participação de 
recursos federais nos projetos. 

 

Governo lança novo pacote de concessões. Paraná terá dois terminais 
portuários em Paranaguá 

08/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Previsão é que as novas concessões envolvam investimentos de R$ 45 bilhões 
nas áreas de energia, transportes e saneamento 
 

 
 

O governo anunciou os próximos projetos que deverão ser concedidos à iniciativa 
privada, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Serão apresentados 
novas concessões, além de propostas de renovações de atuais concessões, entre elas 

rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia. O Paraná 
entra na lista com o arrendamento de dois novos terminais no Porto de Paranaguá. 

 
A previsão é que as novas concessões envolvam investimentos de R$ 45 bilhões nas 
áreas de energia, transportes e saneamento. O governo também espera que os 

projetos gerem 200 mil novos empregos diretos e indiretos.  
 

Segundo a Agência Brasil, o governo apresentou uma proposta de licitação de 35 lotes 
de linhas de transmissão de energia em 17 estados, com investimentos de R$ 12,8 
bilhões. Os outros 20 projetos seriam de concessões em rodovias, ferrovias e portos.  

 
Entrou na lista dois terminais portuários em Paranaguá. As concessões previstas são 

de 25 anos para os terminais PAR01 e PAR12, ambos classificados como áreas livres.  
 
A primeira área corresponde a um terreno de 27.530 m² onde serão instalados 

equipamentos para embarque e desembarque de papel e celulose. Já o segundo 
terreno equivale a uma área total é de 170 mil m² onde devem ser instalados 

equipamentos para embarque e desembarque de veículos. 
 
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os 

investimentos previstos no PAR01 são de R$ 102 milhões e a receita bruta global 
prevista é de mais de R$ 1,13 bilhão. Já no PAR12, espera-se um investimento de R$ 

71 milhões, com receita prevista de R$ 832 milhões. 
 
Lista 

Um dos ativos mais atraentes na visão das autoridades é o leilão — até junho deste 
ano — de 35 lotes linhas de transmissão e subestações de energia elétrica em 20 

estados (Rio, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe). Com investimentos estimados em R$ 12,7 bilhões, a 

medida deve ajudar a criar 27 mil empregos na construção das linhas.  
 

Os contratos terão duração de 30 anos e o início da implantação das novas instalações 
deve ocorrer num prazo entre 40 meses e 60 meses. Além de ampliar a oferta de 

energia elétrica, com mais 7.373 quilômetros de extensão, a medida tornará o sistema 
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mais eficiente ao permitir o melhor aproveitamento dos reservatórios das hidrelétricas 
e da energia elétrica gerada por usinas eólicas e solares.  
 

Foram incluídas na lista 14 companhias estaduais de saneamento que serão 
privatizadas — em um processo semelhante ao da Cedae. Outra novidade é a inclusão 

no pacote da BR-101/SC, entre Paulo Lopes e São João do Sul — que liga Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. O investimento na rodovia (triplicação de pista, 

construção de vias marginais e viadutos) está estimado em R$ 4 bilhões. Os estudos 
estão em fase final e a previsão é lançar o edital e realizar o leilão no primeiro semestre 
de 2018.  

 
Também engrossam o pacote de concessões onze empreendimentos portuários, com 

investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão, e prorrogações antecipadas de cinco 
concessões ferroviárias (malha paulista; Vitória-MG; Carajás, Mrs Logística S.A e 
Ferrovia Centro Atlântica-FCA). Uma das novidades destas renovações contratuais é 

que o dinheiro da outorga não será pago diretamente para a União, mas revertido no 
próprio setor. A estimativa oficial é que a rede ferroviária possa receber R$ 25 bilhões 

ao longo da concessões. 
 
Primeira leva 

Em setembro do ano passado, foi apresentada a primeira leva de concessões do PPI, 
com 35 projetos nos setores de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, 

mineração, energia e saneamento. Desde então foram assinados três contratos e 
lançados sete editais de concessão e arrendamento. Até o fim deste ano, estão 
previstos mais de 20 leilões no âmbito do PPI. 

 
A desestatização da Celg Distribuição foi a primeira privatização por meio do 

Programa. No dia 16 de março, deve ocorrer o leilão dos aeroportos de Fortaleza, 
Florianópolis, Salvador e Porto Alegre. Para o dia 23 de março está marcado o leilão 
de dois terminais no Porto de Santarém (PA) e, no dia 20 de abril, deve ser licitado o 

terminal de Trigo do Rio de Janeiro. 
 

 Após o encerramento da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimento (CPPI), o governo divulgou nesta terça-feira (7), a lista com os projetos 
que serão concedidos à iniciativa privada na 2ª carteira do projeto Crescer. Ao todo, 

são 35 lotes de transmissão de energia; duas concessões de rodovias, 11 para 
terminais portuários, cinco para ferrovias e 14 projetos de saneamento. 

 
O governo estima que os 35 lotes de transmissão de energia somam R$ 12,8 bilhões 
em investimentos. Os 17 estados são Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

 
Das duas concessões para rodovias, uma é para um trecho da rodovia BR-101, com 

211 quilômetros de extensão, em Santa Catarina, com investimento estimado de R$ 
4 bilhões; e a outra envolve Nova Dutra, CRT e Concer, com estimativa de 
investimento ainda em estudo. 

 
Os 11 terminais portuários são Decal, em Suape, com investimento de R$ 282,9 

bilhões; terminal XXXIX de Santos (Caramuru), com estimativa de R$ 252 milhões em 
investimentos; terminal para movimentação de celulose no Porto de Itaqui, no 
Maranhão, com investimento estimado de R$ 221 milhões; terminal químico de Aratu, 

também no Porto de Itaqui, com investimento de R$ 145,7 milhões; terminal de São 
Francisco do Sul, em Santa Catarina, com investimento estimado de R$ 138 milhões; 

terminal para movimentação de veículos no Porto de Paranaguá, no Paraná, com 
estimativa de investimento de R$ 72 milhões; terminal para movimentação de 
celulose, também em Paranaguá, com R$ 102 milhões; terminal de contêineres de Vila 

do Conde, com R$ 68,4 milhões; terminal para movimentação de cavaco de madeira, 



no Porto de Santana, no Amapá, com investimento estimado de R$ 61 milhões; 
Nitshore Serviços Portuários, em Niterói, com investimento estimado em R$ 40 
milhões; e Nitport Serviços Portuários, também Niterói, com R$ 23 milhões. 

 
As cinco ferrovias somam R$ 25 bilhões em investimentos estimados pelo governo, 

totalizam 12.675 quilômetros de extensão, movimentam 457 milhões de toneladas de 
cargas e representam mais de 90% do fluxo total de cargas por ferrovias no Brasil. 

São elas a ALL Malha Paulista, MRS (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), FCA 
(Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro), EFC (Pará e Maranhão), 
EFVM (Minas Gerais e Espírito Santo). 

 
Por último, a lista contém projetos de saneamento em 14 estados, 10 deles com leilão 

previsto no primeiro semestre de 2018 (Acre, Amapá, Santa Catarina, Alagoas, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe). Os outros quatro 
têm leilão previsto para o segundo semestre de 2018 (Bahia, Piauí, Tocantins e 

Amazonas). Não há estimativa de investimento para esses projetos. 
 

Concessões em infraestrutura e reforma tributária são medidas importantes 
para aumentar investimento, eficiência e produtividade, diz CNI 

08/03/2017 – Fonte: CNI 

 
Anúncio de leilões de terminais portuários, linhas de transmissão, ferrovias e 

rodovias, além da simplificação tributária, fazem parte da agenda necessária 
para o Brasil ampliar sua competitividade 
 

A má qualidade do transporte e a elevada carga tributária estão entre os fatores que 
mais dificultam o crescimento econômico do país. Desta forma, os anúncios do governo 

em concessões de infraestrutura e na simplificação tributária fazem parte da agenda 
necessária para o Brasil aumentar sua competitividade. Essa é a avaliação do diretor 
de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), José Augusto 

Fernandes. 
 

 
 
O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o IBGE confirmou a queda de 3,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Para a CNI, a queda não foi uma surpresa e o momento 

é de olhar para frente. Segundo o diretor da CNI, o aumento da participação da 
iniciativa privada nos investimentos e na gestão de empreendimentos abrirá caminho 

para a modernização da infraestrutura no Brasil. 
 
INFRAESTRUTURA – O pacote de concessões demonstra a disposição do governo em 

destravar os nós da infraestrutura brasileira. Foram anunciados leilões de linhas de 
transmissão, terminais portuários, companhias de saneamento e rodovia, além de 

relicitações ou renovações de contratos de arrendamento de rodovias, ferrovias e 
portos dentro do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/concessoes-em-infraestrutura-e-reforma-tributaria-sao-medidas-importantes-para-aumentar-investimento-eficiencia-e-produtividade-diz-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/concessoes-em-infraestrutura-e-reforma-tributaria-sao-medidas-importantes-para-aumentar-investimento-eficiencia-e-produtividade-diz-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


 
“As concessões são o melhor caminho para revertermos o quadro de atraso na área 
de infraestrutura no Brasil, pois a iniciativa privada injetará recursos e levará maior 

eficiência à gestão dos empreendimentos”, afirma José Augusto Fernandes. 
 

REFORMA TRIBUTÁRIA – A mudança no sistema tributário brasileiro, em especial 
nos tributos sobre circulação de bens e serviços, entre eles ICMS, PIS-Cofins, é 

essencial para a criação de um sistema mais racional, transparente e com redução das 
obrigações burocráticas.  Para isso, é indispensável uma reforma tributária que reduza 
o número de tributos e simplifique sua cobrança. As mudanças, contudo, não podem 

elevar a carga tributária em hipótese alguma. 
 

PIS/COFINS – A indústria avalia que as mudanças nas alíquotas não podem 
aumentar a tributação sobre alguns setores, ainda que a carga tributária em geral 
permaneça a mesma. 

 
ICMS – Para o setor industrial, é necessário alterar as regras de cobrança do ICMS, 

destinando maior parcela do tributo ao estado de destino do produto, para evitar a 
guerra fiscal. A CNI também defende a criação um fundo federal de compensação, 
para ressarcir os estados que perderem receita com a migração do ICMS para o estado 

de destino.  
 

Brasil vive situação 'dramática' e cai no ranking de produtores de carros no 
mundo 

08/03/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Para indústria automobilística, protecionismo brasileiro deve servir de exemplo aos 

EUA sobre o que pode ocorrer de negativo em um mercado 
 

 
No ano passado, a produção encolheu 11%  
 

O Brasil cai no ranking dos maiores produtores de carros no mundo, passando da 
7ª para a 10ª posição. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 08, pela OICA 

(Organização Internacional de Construtores Automotivos), durante o Salão do 
Automóvel em Genebra, um dos mais importantes do mundo.  
 

A entidade revela que o Brasil regrediu em uma década também em vendas. As 
maiores montadoras mundiais estimam ainda que 2017 pode ser o ano de uma 

modesta estabilização no que se refere às vendas. Mas distante das taxas do auge do 
crescimento da economia nacional.    
 

"O que ocorreu no Brasil é dramático", afirmou ao Estado o presidente mundial da 
OICA e ex-ministro de Transporte do governo alemão, Matthias Wissmann.   

 
No ano passado, a produção encolheu em 11%, somando um total de 2,1 milhões de 
unidades. Países como França e Tailândia podem ainda ultrapassar o Brasil no ranking 

de 2017 e o mercado deixaria de fazer dos dez maiores do mundo pela primeira vez 
em décadas.   

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-vive-situacao-dramatica-e-cai-no-ranking-de-produtores-de-carros-no-mundo,70001691307?success=true
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-vive-situacao-dramatica-e-cai-no-ranking-de-produtores-de-carros-no-mundo,70001691307?success=true


Hoje, o maior produtor de carros do mundo é a China, com 28 milhões de unidades. 
Nos EUA, o total chegou a 12 milhões. Segundo a OICA, o ano foi de crescimento no 
mercado mundial, de 4,5% e um total de mais de 95 milhões de carros saíram das 

fábricas. O Brasil, porém, foi numa direção contrária.   
 

Em termos de vendas, a crise também recolocou o Brasil em 2016 na mesma posição 
que estava em 2005. No ano passado, foram vendidos um total de 2,05 milhões de 

unidades, o que colocou o País como o oitavo maior mercado mundial. Em 2014, o 
Brasil era o quarto maior do mundo e, em 2012, chegou a vender 3,8 milhões de 
unidades.   

 
"O Brasil teve anos muito difíceis. Temos alguns primeiros sinais de esperança diante 

do que parece ser uma leve estabilização. Mas não estamos muito otimistas", disse 
Wissmann. Sua avaliação é de que o ano possa terminar com uma expansão de 4% 
nas vendas. Mas, por enquanto, os dados têm frustrado até mesmo essas 

perspectivas. Em fevereiro, por exemplo, 145,6 mil veículos foram licenciados no 
Brasil, 7,6% abaixo do mesmo mês de 2016.   

 
"O mercado viveu uma situação muito difícil no Brasil nos últimos três anos e a queda 
é impressionante. Ao lado da Rússia, o Brasil é nossa maior preocupação", disse o líder 

da indústria mundial.  
 

Lição. Para o ex-ministro alemão, o Brasil deve servir de "lição" ao restante do mundo. 
Segundo ele, o protecionismo adotado pelo governo a partir de 2011 aprofundou a 
crise e gerou uma deterioração na situação das contas do estado. Ele se referia aos 

incentivos fiscais e renúncias tributárias que foram implementadas, criando barreiras 
às importações.   

 
"O Brasil oferece uma lição aos governos que estão falando em colocar novos impostos 
às importações e alguns estão falando sobre isso", disse Wissmann, numa referência 

às medidas anunciadas por Donald Trump de eventualmente impor sanções às 
montadoras que não produzirem nos EUA. "O Brasil mostrou que isso não ajuda à 

indústria", disse. "Obviamente essa não foi a principal razão da crise econômica no 
Brasil. Mas ajudou", alertou o representante das montadoras em todo o mundo. 
"Espero que os políticos em todo o mundo aprendam com esse exemplo", insistiu.   

 
Na Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil foi julgado e foi concluído que 

as políticas de incentivo fiscal violavam as regras internacionais. Mas o governo deve 
apresentar um recurso.   
 

"Precisamos de uma liberdade comercial. Nenhum país atende sozinho a sua demanda 
por carros com sua produção", defendeu Wissmann, que afirma que a indústria está 

preocupada com a tendência protecionista em diversos mercados. "Acesso a mercados 
é crucial para o crescimento. Barreiras só fazem sentido no curto prazo. Mas, no médio 

e longo prazo, até mesmo as indústrias que foram protegidas precisarão que outros 
governos não adotem barreiras", disse.   
 

"Deixar os mercados abertos é um princípio que precisamos que seja mantido", 
completou.   

 
Em dez anos, o mercado de veículos no mundo aumentou em 42%. Para 2017, 
crescimento deve ser mantido. Mas numa taxa mais modesta, de apenas 2% em 

produção e 3% em vendas. 
 

 
 
 

 



Meirelles confirma que governo cogita alta de impostos 

08/03/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Em proposta entregue ao governo, empresários do Conselhão pedem que a carga 
tributária não seja elevada 

 

 
Meirelles: compromisso é atingir meta fiscal  
 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou nesta terça-feira, 7, que o 

aumento de impostos é uma das ferramentas disponíveis na equipe econômica para 
que o governo cumpra a meta fiscal. "Se for necessário aumentar imposto, terá 

aumento. Se for necessário contingenciar gastos ainda mais, será contingenciado", 
disse em entrevista após reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES), o Conselhão. A perspectiva de aumento de impostos foi antecipada pelo 

Broadcast, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado.  
 

Paralelamente, os empresários do Conselhão entregaram ao governo uma proposta 
para alavancar o crescimento da economia, cujo primeiro item pede justamente que a 
carga tributária não seja elevada (veja mais abaixo).  

 
"O que prevalece é o nosso compromisso com uma meta de R$ 139 bilhões de déficit 

primário", disse. "O que nós temos de fazer é cumprir a meta. Faremos o que for 
necessário até, no limite, aumentar os impostos", completou. Meirelles reconheceu 
que a carga tributária é elevada no Brasil e eventual aumento da carga de impostos 

teria de ser feita "com muita responsabilidade".  
 

Questionado sobre a possibilidade revisão da meta fiscal em 2017, Meirelles rechaçou 
essa hipótese. O ministro disse que o governo tem tomado mediadas necessárias para 

cumprir a meta, como redução de despesas e, no limite, pode até adotar aumento de 
imposto. Diante desse cenário, o ministro nega a hipótese de revisão da meta. "Se a 
tendência (de crescimento) fosse mantida, o déficit primário seria de R$ 280 bilhões 

em 2017. Então, estamos cortando isso pela metade", disse.  
 

Tributos. Entre as propostas apresentados por integrantes do Conselhão, está a 
criação de um imposto único. "Sem aumentar a carga tributária, criar imediatamente 
um IVA federal", sugere o grupo na lista publicada na internet.  

 
O Imposto sobre Valor Agregado é um imposto nacional que substituiria uma série de 

tributos como o PIS/Cofins federal, o ICMS estadual e o ISS municipal. 
O Conselhão pede que o novo sistema esteja funcionando totalmente em 2018.  
  

Em outras áreas, o Conselhão pede que Temer desburocratize a economia com a 
extensão de direitos de um decreto de 2009 que simplifica procedimentos com o 

governo e dispensa até o reconhecimento de firma em algumas situações.  
 
Além disso, a lista de sugestões passa ainda pela criação de um Plano Safra plurianual, 

adoção de política nacional de formação de professores com promoções meritocráticas 
e instale internet banda larga em todas as escolas do País, entre outras medidas.  

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,meirelles-confirma-que-governo-cogita-alta-de-impostos,70001690666
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-fechar-meta-governo-reavalia-elevar-impostos,70001689378
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-fechar-meta-governo-reavalia-elevar-impostos,70001689378


Economia do Paraná encolhe pelo terceiro ano, mas em ritmo mais lento que 

o país 

08/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Retração da economia foi amenizada pela produção de energia 

 
 

A hidrelétrica de Itaipu bateu recorde de produção de energia no ano passado, 
retomando o posto de maior geradora do mundo. Caio Coronel/Itaipu Binacional  

 
O aumento na geração de energia elétrica evitou que a economia do Paraná tivesse 
um recuo ainda mais forte em 2016. 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) do estado encolheu 2,4% no ano, retração mais suave 

que a sofrida pelo PIB brasileiro, de 3,6%. Os dados foram divulgados nesta terça-
feira (7) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) 
e pelo IBGE. 

 
Ao contrário do que ocorreu em anos anteriores, em 2016 choveu o suficiente sobre 

as bacias hidrográficas onde estão as principais hidrelétricas do estado. A maior delas, 
a usina de Itaipu, bateu recorde de produção no ano passado, retomando o posto de 
maior geradora do mundo. 

 
A geração de energia compõe a produção industrial, que, como os demais setores da 

economia, recuou menos no Paraná que no Brasil como um todo. De acordo com o 
Ipardes, o PIB da indústria paranaense caiu 2,3% no ano passado, ao passo que em 
todo o país o setor encolheu 3,8%. 

 
Na agropecuária, as baixas foram de 3,1% no estado e de 6,6% na média nacional. 

“A produção agrícola diminuiu por questões climáticas. Houve estiagem durante a fase 
de desenvolvimento das lavouras”, observa Julio Suzuki, diretor-presidente do 
Ipardes. 

 
O PIB do setor de serviços, que inclui o comércio, teve redução de 2,3% no Paraná e 

de 2,7% no país todo. “A demanda doméstica no estado foi um pouco menos afetada 
durante a crise porque o desemprego no Paraná é mais baixo, o que significa uma 

massa de salários um pouco mais protegida e, consequentemente, um consumo um 
pouco mais blindado”, diz Suzuki. 
 

Conforme a Pnad Contínua, do IBGE, a taxa de desocupação no Paraná subiu de 5,8% 
no fim de 2015 para 8,1% no último trimestre do ano passado, mas continuou bem 

abaixo da registrada em todo o país, que avançou de 9% para 12% no mesmo 
intervalo. 
 

Três anos de recessão 
A queda do PIB paranaense foi a terceira consecutiva. Depois de avançar 5,5% em 

2013, a economia estadual recuou 1,5% em 2014, 3,3% em 2015 e 2,4% em 2016. 
O comportamento do PIB nacional foi diferente. O país cresceu menos que o Paraná 
em 2013 (3%), mas conseguiu uma ligeira expansão no ano seguinte (0,5%). Em 

2015 e 2016, no entanto, as retrações da economia nacional foram mais fortes (3,8% 
e 3,6%, respectivamente). 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/economia-do-parana-encolhe-pelo-terceiro-ano-mas-em-ritmo-mais-lento-que-o-pais-6jhc3s8uvnxt3suna1so7bzd9
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/economia-do-parana-encolhe-pelo-terceiro-ano-mas-em-ritmo-mais-lento-que-o-pais-6jhc3s8uvnxt3suna1so7bzd9
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/queda-do-pib-em-36-confirma-pior-recessao-da-historia-do-brasil-0d3mybitwrviqvayoxcdjconh
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/queda-do-pib-em-36-confirma-pior-recessao-da-historia-do-brasil-0d3mybitwrviqvayoxcdjconh
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/itaipu-bate-recorde-e-abre-vantagem-na-lideranca-entre-maiores-hidreletricas-1yf7yyn62b80d7kssn58li7cw


Sugestões do Conselhão a Temer incluem ‘não aumente impostos’ no 1º item 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O grupo de empresários, lideranças sociais e especialistas criado para assessorar o 
presidente Michel Temer entregou mais cedo uma lista de 15 propostas para alavancar 

o desenvolvimento do Brasil. A primeira frase do primeiro item pede explicitamente 
que o governo não aumente a carga tributária. É exatamente o contrário do que a 

equipe econômica cogita fazer.  
 
“Sem aumentar a carga tributária, criar imediatamente um IVA federal”, sugere o 

grupo na lista publicada na internet. O Imposto sobre Valor Agregado é um imposto 
nacional que substituiria uma série de tributos como o PIS/Cofins federal, o ICMS 

estadual e o ISS municipal.  
 
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), o Conselhão, pede que o 

novo sistema esteja funcionando totalmente em 2018. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, porém, confirmou reportagem publicada pelo Broadcast, serviço 

de notícias em tempo real do Grupo Estado, que revela que o governo pode aumentar 
impostos para amenizar a situação fiscal.  
 

Em outras áreas, o Conselhão pede que Temer desburocratize a economia com a 
extensão de direitos de um decreto de 2009 que simplifica procedimentos com o 

governo e dispensa até o reconhecimento de firma em algumas situações. Além disso, 
a lista de sugestões passa ainda pela criação de um Plano Safra plurianual, adoção de 
política nacional de formação de professores com promoções meritocráticas e 

instalação de internet banda larga em todas as escolas do País, entre outras medidas. 
 

Queda do PIB em 3,6% confirma pior recessão da história do Brasil 

08/03/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

No quarto trimestre, economia encolheu 0,9%, mais do que o mercado 
esperava 

 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu mais do que o esperado em 2016, 
encadeando o segundo ano consecutivo de retração. A queda de 3,6%, divulgada pelo 

IBGE nesta terça-feira (7), veio na sequência do recuo de 3,77% registrado em 2015. 
O mercado esperava uma queda de 3,5%. 

 
O último trimestre de 2016 surpreendeu negativamente. Analistas esperavam um 

recuo de 0,6% na comparação com o terceiro trimestre, mas a queda foi de 0,9%. O 
Brasil encadeou 11 trimestres seguidos de recuo no PIB. Esta é a sequência mais longa 
de retração da série iniciada em 1996 pelo IBGE. É também provavelmente a maior 

recessão já vivida pelo país na história, sendo comparável apenas à depressão que 
veio depois da crise de 1929. 

 
Na série de crescimento econômico do IBGE, iniciada em 1948, foi a primeira vez que 
houve dois anos seguidos com queda anual do PIB, segundo Rebeca Palis, 

coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/sugestoes-do-conselhao-a-temer-incluem-nao-aumente-impostos-no-1-item/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/queda-do-pib-em-36-confirma-pior-recessao-da-historia-do-brasil-0d3mybitwrviqvayoxcdjconh
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/economia-brasileira-enfrenta-a-recessao-mais-longa-desde-a-era-collor-61178zz7aq7lm4m2tf58lq61p
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/economia-brasileira-enfrenta-a-recessao-mais-longa-desde-a-era-collor-61178zz7aq7lm4m2tf58lq61p


Segundo Rebeca, com a queda de 7,2%, é possível dizer que a recessão atual é a pior 
desde 1948. A pesquisadora relutou em afirmar que se trata da pior recessão da 
história, por causa da falta de dados sobre antes de 1948. 

 
Ainda conforme os cálculos do IBGE, o PIB encerrou 2016 no mesmo nível do terceiro 

trimestre de 2010. “É meio como se estivesse anulando 2011, 2012, 2013, 2014, que 
tinham sido positivos”, afirmou Rebeca. 

 
Setores 
Segundo o IBGE, o PIB da indústria caiu 3,8% em 2016 ante 2015. No quarto trimestre 

de 2016, o PIB da indústria caiu 0,7% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação 
com o quarto trimestre de 2015, o PIB da indústria mostrou queda de 2,4%. 

 
O PIB de serviços, por sua vez, caiu 2,7% em 2016 ante 2015. No quarto trimestre de 
2016, recuou 0,8% contra o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto 

trimestre de 2015, o PIB de serviços mostrou queda de 2,4%. 
 

Já o PIB da agropecuária teve declínio de 6,6% em 2016 ante 2015. No quarto 
trimestre de 2016, o PIB da agropecuária subiu 1% contra o terceiro trimestre. Na 
comparação com o quarto trimestre de 2015, o PIB da agropecuária mostrou queda 

de 5%. 
 

Demanda 
No lado da demanda, a contração dos investimentos continuou a ser o principal fator 
por trás do recuo da produção. No ano passado, a formação bruta de capital fixo, que 

reflete os investimentos feitos no país, caiu 10,2%. No quarto trimestre, o recuo foi 
de 5,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.  

 
O consumo das famílias caiu 4,2% no ano, com um recuo de 2,9% no quarto trimestre, 
na comparação com o mesmo período de 2015. Os gastos do governo caíram bem 

menos: 0,6% no ano e 0,1% no trimestre. 
 

Pressionado por novo chanceler, Temer recua de mudanças na Camex 

08/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

O presidente Michel Temer decidiu recuar da decisão de tirar do Itamaraty o controle 
da Camex (Câmara de Comércio Exterior), atendendo a pedido do novo chanceler 

Aloysio Nunes. O tucano toma posse nesta terça (7) como ministro da Relações 
Exteriores.  
 

Na segunda (6), o Diário Oficial trouxe decreto de Michel Temer com mudanças no 
órgão, que tem a palavra final sobre medidas de comércio exterior, como a aplicação 

de medidas antidumping (tarifas a produtos estrangeiros para evitar danos a empresas 
nacionais).  

 
Nele, o presidente decidia transferir ao Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços) o comando da secretaria-executiva do órgão. Na prática, o decreto 

restaurava o desenho original da Camex. Por meio de uma edição extra do Diário 
Oficial da União, publicada na tarde desta terça (7), o presidente revogou o ato.  

 
O recuo foi comunicado pessoalmente por Temer na noite de segunda (6) ao ministro 
da Indústria, Marcos Pereira, presidente licenciado do PRB, sigla que tem comando da 

pasta. O retorno da Camex para a esfera do Mdic era um pedido de Pereira, que tem 
apoio do setor produtivo no pleito.  

 
SURPRESA A ideia de Temer era aproveitar a saída de José Serra, que renunciou ao 
cargo há duas semanas, para promover as modificações. O controle do órgão fora 

dado ao Itamaraty como parte das negociações para que Serra se tornasse chanceler. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/consumo-das-familias-caiu-42-em-2016-2kca5vhf95v03gdp9347250b1
http://www.bemparana.com.br/noticia/491273/pressionado-por-novo-chanceler-temer-recua-de-mudancas-na-camex


Na ocasião, o tucano exigira ter sob seu domínio a Apex, agência que promove 
produtos e serviços brasileiros no exterior, e o controle da Camex, que até então 
estavam sob estrutura do Mdic. Nunes, escolhido dentro do PSDB para substituir Serra 

no Itamaraty, não fora comunicado previamente sobre a alteração e não reagiu bem 
à decisão de Temer.  

 
O presidente decidiu não contrariar o novo chanceler e revogar o decreto. Lideranças 

empresariais mostram, nos bastidores, descontentamento com o arranjo. 
Argumentam que a maior parte das decisões de interesse do setor produtivo vem do 
Ministério da Indústria e que a mudança atende apenas a interesses políticos. O 

empresariado acompanha de perto a disputa.  
 

É da Camex que saem, por exemplo, decisões sobre tarifas de importação e sobre 
brigas que o país irá comprar com outras nações na OMC (Organização Mundial do 
Comércio). VAIVÉM Esta foi a quarta mudança promovida por Temer na estrutura da 

Camex. Prometendo resgatar a importância do órgão, o presidente assumiu 
inicialmente a presidência do colegiado.  

 
Ao mesmo tempo, deslocou a secretaria-executiva, até então com o Mdic, para o 
Itamaraty. Pouco tempo depois, contudo, Temer delegou à Casa Civil a presidência da 

Camex. Esta semana, decidira devolver à secretaria-executiva ao Mdic -ato que agora 
irá anular.  

 

Patrões reclamam de falhas no eSocial no último dia para pagar impostos 

08/03/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Patrões estão relatando dificuldades para realizar a emissão da guia de impostos de 

fevereiro do eSocial, sistema para pagamento de encargos de trabalhadores 
domésticos.  
 

O pagamento dos encargos do mês passado vence nesta terça-feira (7). O site "Caiu 
Tudo", em que usuários da internet registram falhas do tipo, possui cerca de 15 

reclamações sobre instabilidades no sistema nesta terça-feira.  
 
Alguns usuários afirmam no mesmo site ter conseguido solucionar o problema após 

seguidas tentativas. Lorenzo Frigerio, 55, diz ter começado o processo pela manhã e 
só ter tido sucesso às 15h, após seguidas falhas. Segundo Frigerio, no momento de 

gerar a guia de recolhimento, após o preenchimento de todos os dados exigidos, ele 
recebia a informação de que houve um erro no sistema e que ele deveria tentar 
novamente mais tarde.  

 
A pedido da reportagem, o Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 

de São Paulo) realizou testes no sistema e também constatou instabilidades. Segundo 
o sindicato, as falhas ocorriam já no momento de realizar login no sistema. A 

reportagem entrou em contato com a Receita Federal às 14h25 e ainda não obteve 
retorno até a publicação deste texto.  
 

Indicador antecedente de emprego (IAEmp) avança 0,3 ponto em fevereiro, 

diz FGV 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 0,3 ponto em fevereiro ante 

janeiro, para o patamar de 95,9 pontos, o maior nível desde maio de 2010 (98,7 
pontos), informou nesta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Já o 

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9 ponto na passagem de janeiro 
para fevereiro, atingindo 100,7 pontos, o menor nível desde outubro de 2016 (99,2 
pontos).  
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“O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) retrata otimismo quanto à geração de 
emprego nos próximos meses. O nível do indicador permanece elevado e houve nova 
variação positiva do índice. A situação atual, no entanto, continua preocupante 

conforme sugere o resultado do ICD, que indica dificuldade de se posicionar no 
mercado de trabalho”, afirmou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota 
oficial.  

 
O ICD já havia recuado no mês anterior, o que sinaliza uma ligeira melhora na 
percepção da dificuldade de conseguir emprego, apontou a FGV. “Os movimentos de 

aumento do IAEMP e queda do ICD parecem alinhados com a perspectiva de melhora 
do mercado de trabalho nos próximos meses”, completou Barbosa Filho.  

 
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 

sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma 
combinação de séries extraídas das sondagens da Indústria, do setor de Serviços e do 

Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado 
de trabalho no País.  
 

Os componentes que mais contribuíram positivamente para a alta do IAEmp em 
fevereiro foram os indicadores que medem a expectativa com situação dos negócios 

nos seis meses seguintes da Sondagem da Indústria e também o ímpeto de 
contratações nos três meses seguintes na Sondagem do Setor de Serviços.  
 

A faixa de renda que mais contribuiu para a queda do ICD foi a do grupo de 
consumidores que recebem entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00 mensais, com recuo de 

3,3 pontos no Indicador de percepção de dificuldade de se conseguir emprego. 
 

Regra de transição na Previdência pode ser escalonada 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Apesar do discurso oficial de que há pouco espaço de negociação na reforma da 
Previdência, o governo já começou a calcular o impacto de flexibilização nas regras de 
transição e de acúmulo de pensões e aposentadorias e outras sugestões de mudanças 

apresentadas pelos partidos.  
 

Para sindicalistas, o relator da PEC na Câmara dos Deputados, deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), acenou nesta terça-feira, 7, com o escalonamento da regra de transição e 
informou que o Ministério do Planejamento está fazendo a “precificação” de sugestões.  

O DEM já elaborou emenda para suavizar a regra de transição. Segundo minuta à qual 
a reportagem teve acesso, a idade mínima de 65 anos só valeria para servidores 

públicos e trabalhadores em geral que nasceram após 1993.  
 

Pela proposta do governo, trabalhadores só poderão se aposentar com 65 anos. Para 
homens acima de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos há uma regra de transição 
com prazo intermediário. A ideia é que paguem um “pedágio” de 50% do tempo que 

falta para se aposentar pelas regras atuais.  
 

A emenda do DEM mantém o pedágio, mas amplia o alcance da regra de transição. Há 
12 fases de escalonamento: começa com trabalhadores nascidos até 1962, que 
poderão se aposentar, pagando pedágio, com 58 anos (homens) e 54 anos (mulheres), 

e segue até os que nasceram após 1993, que só poderão se aposentar com 65 anos.  
 

“O mero ‘corte’ nas idades de 50 a 45 anos para, respectivamente, homens e 
mulheres, provocará injustiças para aquelas pessoas que já estão no mercado de 
trabalho, tanto público quanto privado, e têm expectativa de direito com base na regra 

previdenciária atual”, justifica o partido.  
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Segundo fontes da área econômica, a estimativa do impacto das sugestões será feita, 
mas não significa que o governo vai ceder. Para a equipe econômica, estimativas 
ajudarão a mostrar que não existe gordura. Arthur Maia disse ser preciso entender 

que o momento é de calcular o impacto, sinalizando que a segunda etapa será de 
negociação. Ele cutucou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizendo que ele é 

uma “esfinge”, pois não manifesta sua posição sobre mudanças nas propostas.  
 

Nesta terça, Temer estimou que 2/3 dos segurados do INSS vão continuar recebendo 
aposentadoria integral de um salário mínimo mesmo após as mudanças. “Quem pode 
insurgir-se é um grupo de 27%, 37%. Quem reclama é quem na verdade ganha mais. 

Quem está acima desses tetos, quem tem aposentadoria precoce”, disse, durante a 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o Conselhão. 

 

Crescimento deve voltar neste trimestre, dizem economistas 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A frustração de parte do mercado com o PIB do quarto trimestre de 2016 não mudou 

expectativa de que o ponto de inflexão na economia deve ocorrer no primeiro trimestre 
deste ano, conforme analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado.  

 
A safra agrícola recorde é o principal argumento para essa expectativa, mas os 

analistas também apostam em crescimento industrial no primeiro trimestre. Para o 
ano, a perspectiva é de tímido avanço econômico: o crescimento de investimentos e 
o retorno do consumo no final do ano, além da queda da inflação e dos juros podem 

impedir o terceiro ano consecutivo de recessão.  
 

“O Brasil deve voltar a crescer neste primeiro trimestre e mostrar sinais claros de 
recuperação cíclica até o segundo semestre, mas a atividade econômica em 2017 será 
rasa”, avalia o economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto 

Ramos.  
 

Setores  
O economista do banco Santander Rodolfo Margato, estima alta de 0,3% no PIB do 
1.º trimestre e de 0,7% em 2017. “O PIB foi decepcionante, mas não altera nossa 

expectativa de crescimento para 2017, porque os dados de alta frequência já apontam 
para um resultado positivo da indústria e da agropecuária, principalmente com o 

crescimento da produção de grãos, notoriamente a soja”, afirmou.  
 
Na indústria, Julio Mereb, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (FGV), afirma que os indicadores antecedentes de janeiro, como a 
produção de veículos e o movimento em estradas pedagiadas, já sugerem números 

melhores na indústria de transformação. Mereb projeta crescimento de 0,3% de 
janeiro a março e de 0,4% no ano.  

 
Os dados de produção de veículos em fevereiro divulgados nesta terça-feira, 7, pela 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostraram 

produção 14,7% maior que em janeiro.  
 

Esse crescimento foi capitaneado pelo aumento nas exportações de 74,7% na mesma 
base de comparação, além da alta nos estoques. No mercado interno, houve queda de 
7,8% no mesmo período. Apesar de apostar na melhora de vendas em março, o 

presidente da associação, Antonio Megale, aposta em crescimento apenas no segundo 
semestre.  

 
“A perda de renda do trabalhador e o desemprego alto comprometem a demanda 
interna. Dessa maneira, a única saída para o País deixar o fundo do poço é movimentar 

a produção para o mercado externo”, analisa o economista da Saint Paul Escola de 
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Negócios, Maurício Godoi. Ele acrescenta que as questões políticas, como o processo 
da chapa Dilma-Temer no TSE e a aprovação das reformas, são os únicos riscos.  
O Bradesco projeta elevação de 0,1% do PIB já no primeiro trimestre, “impulsionado 

pelo setor agrícola”. O banco manteve ainda a projeção de crescimento de 0,3% para 
este ano.  

 

China importa menos petróleo e cobre em fevereiro, mas amplia compras de 
minério 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

As importações de petróleo e de cobre da China recuaram na comparação anual de 
fevereiro, mas as de minério de ferro aumentaram, segundo dados preliminares 

divulgados hoje pela Administração Geral de Alfândega do país.  
 
No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram leve baixa anual 

de 0,1%, a 31,78 milhões de toneladas. Em relação a janeiro, o volume importado de 
petróleo em fevereiro foi 7,4% menor. Já as importações de cobre diminuíram 19% 

na comparação anual de fevereiro, a 340 mil toneladas.  
 
Por outro lado, as importações de minério de ferro tiveram acréscimo anual de 13% 

em fevereiro, a 83,49 milhões de toneladas.  
 

No acumulado do primeiro bimestre, a China importou 65,87 milhões de toneladas de 
petróleo bruto, 12,5% mais do que em igual período do ano passado, 175,34 milhões 
de toneladas de minério de ferro, alta de 13%, e 720 mil toneladas de cobre, queda 

de 16%.  
 

Os dados oficiais também mostraram que a China exportou 50 mil toneladas de 
petróleo bruto em fevereiro, 37,5% menos que em igual mês de 2016.  
 

Comissão da reforma trabalhista mantém previsão de aprovar relatório em 

maio 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O calendário da Comissão da Reforma Trabalhista não foi alterado mesmo depois da 

aprovação de requerimentos para novos convidados para as audiências públicas. 
Segundo o primeiro-vice-presidente da Comissão, deputado Antonio Goulart (PSD-

SP), a comissão prevê o término das audiências no fim de abril com entrega e 
aprovação do relatório final em maio. 
 

Ao todo, mais de cem requerimentos foram aprovados para novos nomes nas 
audiências ou para a realização de eventos sobre a reforma trabalhista fora de Brasília.  

 
Uma desses encontros será organizado pelos parlamentares da bancada paulista – 

inclusive o deputado Goulart – e está programado para o dia 10 de abril na Assembleia 
Legislativa do Estado com a presença de representantes dos empregadores, como a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e dos trabalhadores. 

 

BNDES vê condições muito melhores para viabilizar debênture de 
infraestrutura 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Maria Silvia Bastos Marques, disse nesta terça-feira, 7, que o ambiente 

macroeconômico está mais propício à emissão de debêntures de infraestrutura.  
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Segundo ela, houve avanços nas discussões sobre a segurança regulatória. Além disso, 
as condições de financiamento da infraestrutura pelo BNDES estão muito claras e 
transparentes.  

 
“Isso obviamente melhora o mercado de capitais e as condições para colocar 

debêntures. Vejo condições muito melhores para que isso de fato se viabilize”, 
afirmou.  

 
Maria Silvia disse ainda que o BNDES deve lançar um programa de Parcerias Público-
Privadas (PPPs) para iluminação pública. De forma preliminar, serão atendidas as 

capitais, exceto São Paulo e Belo Horizonte, que já contam com programas próprios. 
“Pedimos hoje a inclusão de Porto Alegre e Teresina”, afirmou. 

 

Gandra susta divulgação de lista do trabalho escravo a pedido de ministro 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, conseguiu na tarde desta terça-feira, 7, 

derrubar o anúncio da “lista suja” de empregadores de mão de obra análoga à escrava. 
Depois de três sentenças judiciais que determinavam o fim do sigilo do cadastro, o 
ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), aceitou 

pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender a divulgação 
dos nomes de empresas e pessoas físicas flagradas nas operações de combate ao 

trabalho forçado.  
 
A “lista suja” é considerada pelas Nações Unidas como uma medida fundamental na 

repressão a práticas de violação de direitos humanos no setor do emprego. Em sua 
decisão, Ives Gandra disse que não cabe ao Judiciário exercer ingerência sobre a 

atuação do Ministério do Trabalho.  
 
“O nobre e justo fim de combate ao trabalho escravo não justifica atropelar o Estado 

Democrático de Direito, o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito 
à ampla defesa”, afirmou. Com trajetória marcada por posições polêmicas, Ives 

Gandra é criticado por entidades de defesa de direitos civis. Nos últimos meses, ele 
tem proposto a “flexibilização” das leis trabalhistas.  
 

A sentença do ministro do TST bate frontalmente com a posição tomada pelo 
desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho. Numa decisão pela abertura da lista, Foltran disse que a divulgação do 
cadastro não prejudica o direito à ampla defesa dos flagrados nas operações de 
combate ao trabalho escravo.  

 
“As atuações do órgão fiscalizador em relação à apuração do trabalho escravo são 

rígidas e os autos de infração somente são expedidos quando o processo 
administrativo de cada empregador foi analisado em todas as instâncias e possui 

decisão irrecorrível”, afirmou.  
 
Apostas  

Além da aposta na judicialização do caso, Nogueira também abriu outras frentes contra 
a divulgação da “lista suja”. Ele criou no âmbito da pasta um grupo para analisar 

mudanças na portaria que estabelece os critérios do anúncio do cadastro e da inclusão 
de nomes. O grupo terá 120 dias para apresentar uma conclusão das análises. É o 
mesmo prazo que Ives Gandra concedeu para manter a lista em sigilo. Agora, o 

Ministério Público Federal estuda um novo recurso para garantir a publicidade do 
cadastro.  

 
Em janeiro, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão das Nações Unidas, 
alertou que o Brasil poderia deixar de ser uma referência no combate ao trabalho 

escravo. Na manhã desta terça-feira, 7, o coordenador do Programa de Combate ao 
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Trabalho Forçado da OIT no Brasil, Antonio Carlos de Mello Rosa, afirmou que a 
divulgação da lista é um instrumento eficaz para reduzir o problema. “A divulgação da 
lista é importante para todo o setor econômico, que não pode ficar manchado pelo 

pecado de alguns”, afirmou.  
 

Ele ressalta que eventuais mudanças nos critérios da lista podem aprimorar o cadastro, 
mas devem ocorrer em um ambiente de discussão ampla e democrática. Para Mello 

Rosa, o local mais apropriado de debate é a Comissão Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo (Conatrae), que reúne representantes de governo, da iniciativa 
privada e dos trabalhadores. Ele observa que a inclusão de nomes de empregadores 

na “lista suja” só ocorre após a finalização de um processo administrativo, com amplo 
direito de defesa. “Não existe motivo de essa lista não ser divulgada”, afirma.  

 
Silêncio  
A secretária de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, uma das especialistas no problema 

do trabalho escravo no governo Michel Temer, foi procurada pela reportagem para 
comentar o posicionamento do ministro do Trabalho contra a divulgação da lista, mas 

evitou dar declarações. A Conatrae, subordinado à Secretaria de Direitos Humanos, 
também não se pronunciou. 
 

CUT rechaça reforma trabalhista com argumento de que projeto rasga CLT 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, fez uma forte 
crítica ao projeto da reforma trabalhista. Para o sindicalista, a aprovação do conjunto 

de reformas da legislação trabalhista, previdenciária e da terceirização “rasgarão a 
CLT” e terão como resultado a “formalização do bico”.  

 
Freitas defendeu que, com a nova lei, empregadores demitirão empregados formais 
para recontratá-los em condições piores. “Vai acontecer a demissão dos trabalhadores 

atualmente contratados pela CLT e que serão substituídos por condições muito 
inferiores”, disse durante audiência pública que debate a reforma na Câmara.  

 
O presidente da CUT rejeitou a ideia de que a proposta original da reforma foi 
costurada com os sindicatos. “Não temos a menor concordância com essa proposta. 

Jamais a CUT negociou qualquer desses dispositivos que precarizam as relações do 
trabalho”, disse o sindicalista.  

Para Freitas, a reforma proposta “se trata de legalizar enormes equívocos”. “Será a 
precarização indiscriminada. Você vai tirar o direito de todos que têm. Tudo isso para 
pura e simplesmente aumentar a lucratividade dos empregadores”, disse. “Então, nós 

temos discordância conceitual com a proposta”, disse.  
 

Diante da expectativa de deterioração das relações trabalhistas, o presidente da CUT 
disse que não haverá modernização da legislação. “O que acontecerá é a retirada dos 

direitos. Então, teremos de lutar com a força da greve e a negociação para retomar 
os direitos”, disse. 
 

Queda da atividade das construtoras chega a 18,2% em 2016, diz SindusCon-

SP 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 

(SindusCon-SP), José Romeu Ferraz Neto, diz que a queda de 5,2% do PIB da 
Construção em 2016, divulgada nesta terça-feira, 7, pelo IBGE, dimensiona apenas 

parcialmente a queda do desempenho do setor no ano passado. Segundo ele, somente 
a atividade das construtoras formais caiu 18,2% em 2016, como mostra o Índice 
Nacional de Atividades da Construção Civil.  
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De acordo com o IBGE, o PIB da Construção caiu 2,3% no quarto trimestre de 2016, 
em comparação com o trimestre anterior. Em relação aos últimos três meses de 2015, 

a queda foi de 7,5%. No ano de 2016, o recuo do PIB da construção foi de 5,2% em 
relação ao resultado de 2015, contribuindo para o desempenho negativo de PIB 

nacional (-3,6%).  
 

Ferraz se mostra preocupado com a queda de 10,2% da taxa de Formação Bruta de 
Capital Fixo, pela qual a construção responde por 55%. “Com isso, a taxa de 
investimento no ano de 2016 caiu para 16,4% do PIB, abaixo dos 18,1% de 2015. 

Distanciamo-nos ainda mais do patamar acima de 20%, condição necessária para o 
início de um crescimento sustentável da economia”, afirma, em nota.  

 
Para ele, o resultado reforma a necessidade de continuidade das reformas, além de 
medidas voltadas a resgatar a confiança dos investidores, reativar a economia e 

reverter o desemprego. 
 

Temer fala em ‘parceria’ na abertura da reunião do Conselho do PPI 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O processo de retomada do crescimento econômico, que já começa a se desenhar, vai 
precisar da parceria dos recursos privados para a infraestrutura, disse nesta terça-

feira, 7, o presidente Michel Temer, na abertura da segunda reunião do conselho do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). “Precisaremos de investimento privado 
para retomada, até em função das dificuldades de orçamento que temos”, comentou.  

 
Depois de dizer que serão discutidos, na reunião, 35 lotes de empreendimentos na 

área de transmissão de energia em 17 Estados e projetos nas áreas de ferrovias, 
rodovias e portos, Temer comentou a situação da BR-163 no Pará, onde caminhões 
enfrentam dificuldades de tráfego porque a pista não é asfaltada. “Ouço palavras 

ressaltando que boa parte da safra se perde pela ausência de uma boa infraestrutura 
de transportes”, disse.  

 
Temer ressaltou que a situação foi herdada. “Não fomos nós que fizemos isso”, frisou. 
Mas afirmou que o governo já está agindo, com o apoio do Exército, para garantir as 

condições mínimas de tráfego. “Digo isso para reforçar a importância dessa parceria 
de investimentos, porque com o tempo queremos ter infraestrutura tão sólida, eficaz 

e exata que o escoamento da produção se dê com grande facilidade.” 
 

Força e CSB têm críticas à reforma trabalhista, mas apoiam uso do acordo 
coletivo 

08/03/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Força Sindical e a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) têm pontos críticos com 

relação à proposta de reforma trabalhista, mas entendem que há espaço para 
modernizar a legislação, especialmente sobre a possibilidade de dar mais segurança 
jurídica aos acordos coletivos entre trabalhadores e patrões.  

 
O secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, defendeu a proposta de aumentar 

a importância do acordo coletivo na reforma trabalhista. Para o sindicalista, é preciso 
dar respaldo legal às decisões dos trabalhadores. “É preciso repensar essa tutela 
imposta aos trabalhadores que é feita pelo Ministério Público e os juízes do trabalho”, 

disse. “É preciso nos libertar dessa tutela”, concordou o secretário-geral da Central 
dos Sindicatos Brasileiros, Alvaro Ferreira Egea.  

 
Gonçalves deu como exemplo os casos de categorias que decidem reduzir o horário 
para alimentação com o objetivo de antecipar a saída ou até mesmo cancelar o 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/temer-fala-em-parceria-na-abertura-da-reuniao-do-conselho-do-ppi/
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trabalho aos sábados. “Mas o que acontece com o Ministério Público que cancela esse 
tipo de acordo? Isso não foi decidido por uma canetada dos sindicalistas. É um acordo 
votado pelos trabalhadores”, disse Gonçalves.  

 
“A Força é uma central, é a favor do acordo coletivo. Trabalhadores têm o direito de 

errar e acertar nesses acordos. E para o papel do acordo coletivo é necessário ter 
representação sindical”, disse o representante da Força Sindical. “Nossa proposta é 

buscar meio de usar a convenção coletiva. Termos um parâmetro mínimo das leis 
trabalhistas e que convenção coletiva se sobreponha a isso”, argumentou.  
 

Egea também defendeu o papel dos acordos coletivos e ressaltou a importância do 
financiamento aos sindicatos para permitir o funcionamento adequado dos acordos 

coletivos. “Nós somos a favor da modernização da legislação trabalhista. É preciso que 
a legislação do trabalho também acompanhe a evolução da economia. Nós não temos 
nenhum ponto de vista dogmático contra a modernização das relações do trabalho”, 

disse.  
 

O representante da central notou, porém, que é falsa a promessa de que a reforma 
poderá criar 5 milhões de empregos. “O que gera emprego é política de crescimento 
econômico e do emprego, o que está totalmente desestruturado. E não há nenhum 

indicador no horizonte de que vamos ter uma formulação de política para isso.” 
 

Pior recessão da história trará prejuízo permanente para alguns jovens 

08/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O Brasil parece estar finalmente saindo da profunda recessão na qual mergulhou em 

2014, confirmada pelo IBGE, nesta terça-feira, como a pior da nossa história. Dados 
do primeiro trimestre indicam um possível início de retomada.  

Mas o mercado de trabalho —que reage com atraso a mudanças no rumo da 
atividade— deverá começar a se recuperar apenas no segundo semestre deste ano.  
 

Com a crise, a taxa de desemprego brasileira passou de 6,2%, no fim de 2013, para 
12,6%, no trimestre encerrado em janeiro deste ano.  

 
Saltos dessa magnitude num espaço tão curto de tempo são raros e podem ter efeitos 
persistentes nas vidas dos trabalhadores afetados.  

 
Um número crescente de pesquisadores tem se dedicado a investigar, por exemplo, o 

que ocorre com os jovens que se formam durante recessões. As conclusões não são 
animadoras.  
 

Esses estudos mostram que as perdas de renda acarretadas por desemprego ou 
ocupações de pior qualidade no início da carreira podem ser duradouras, quando não 

eternas.  
 

Em um trabalho premiado, a economista Lisa Kahn, da Universidade Yale, analisou a 
evolução das carreiras de homens brancos que se formaram antes, durante e depois 
da recessão americana do início dos anos 1980 ao longo de quase duas décadas.  

 
Concluiu que os jovens que tiveram suas graduações durante os anos de contração 

econômica amargaram rendas persistentemente menores que os demais.  
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Ou seja, segundo Kahn, que foi conselheira do ex-presidente Barack Obama, as 
carreiras de quem termina a universidade em meio a uma recessão podem ser 
prejudicadas para sempre.  

 
Os pesquisadores Philip Oreopoulos, Andrew Heisz e Till von Wacther analisaram os 

efeitos das recessões sobre a renda de graduandos canadenses entre 1982 e 1999.  
Eles também encontraram perdas significativas de renda, que desapareceram apenas 

depois de oito a dez anos. Após esse período, os jovens trabalhadores conseguiram 
atingir os salários que receberiam, na mesma etapa de suas carreiras, caso suas 
formaturas não tivessem ocorrido em plena recessão.  

 
Embora menos dramáticos que a conclusão de Kahn, esses resultados também 

contrariam a hipótese de alguns economistas neoclássicos para quem os efeitos 
salariais negativos de recessões seriam rapidamente corrigidos por mercados de 
trabalho eficientes tão logo a economia voltasse a crescer.  

 
Além disso, Oreopoulos, Heisz e von Wacther descobriram que, para jovens graduados 

em profissões menos valorizadas, as perdas de renda provocadas por uma formatura 
em tempos de contração econômica são permanentes.  
 

Estudos desse tipo são importantes porque ajudam a orientar os formuladores de 
políticas públicas. É possível que fique evidente a necessidade de medidas para 

amparar grupos de jovens mais vulneráveis e evitar um aumento da desigualdade de 
renda ou talvez para aumentar a flexibilidade no mercado de trabalho, facilitando sua 
contratação por empresas que pagam melhores salários após a retomada da 

economia.  
 

Essas pesquisas podem contribuir também para escolhas individuais. Kahn ressalta 
que, à luz de suas descobertas, talvez a melhor decisão para alguns jovens seja 
postergar suas formaturas.  

 
Segundo a economista, a perda salarial acumulada decorrente de adiar a entrada no 

mercado de trabalho pode ser menor do que o prejuízo permanente de se formar numa 
recessão. Kahn alerta, porém, para o fato de que, se todos os jovens estudantes 
resolverem fazer isso, os efeitos perigam se tornar piores. Trata-se de uma questão 

que requer mais estudos, conclui a economista.  
 

No caso brasileiro, estamos mergulhados na escuridão da falta de dados e pesquisas 
sobre o que ocorre na transição entre a graduação e a entrada no mercado de trabalho, 
tanto em períodos de contração quanto de expansão econômica.  

 
Mas sabemos que a severidade de nossa recessão é comparável a poucos eventos 

desse tipo em outros países. E temos o agravante de que, em meio à expansão do 
nosso ensino superior nos últimos anos, surgiram muitos cursos de baixa qualidade.  

 
São fatos que sugerem que as consequências da crise para nossos jovens poderão ser 
similares —se não piores— do que as encontradas para outros países.  

 

Editorial: Recessão histórica 

08/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Na história de que se tem registro, jamais os brasileiros empobreceram tanto num 

biênio como em 2015-2016. Caso se pretenda fixar tal desastre na memória, com uma 
pincelada rápida e forte, pode-se dizer que estamos diante de um recorde em muitas 

décadas.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/03/1864541-recessao-historica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1864296-populacao-brasileira-empobrece-91-com-recessao.shtml


Conforme os dados recém-divulgados pelo IBGE, a renda média por habitante do país 
encolheu quase 9% no período —se incluída a queda menos aguda de 2014, atinge-
se esse percentual.  

 
No colapso financeiro que apressou o fim da ditadura militar, o PIB per capita diminuiu 

cerca de 13% no triênio 1981-1983, e o patamar de 1980 só seria recuperado de 
maneira sustentável 13 anos depois.  

 
Agora, dadas as atuais estimativas de crescimento, apenas em 2023 o país retornaria 
ao mesmo nível de renda média de 2013, numa década inteira de estagnação.  

 
Previsões econômicas decerto não passam de exercícios. Baseiam-se em relações e 

comportamentos verificados no passado, que podem ser em parte alterados pela 
inovação institucional e política.  
 

Dito de outra maneira, as reformas ora em andamento afetarão, a depender de sua 
profundidade e ambição, as projeções para o futuro —que hoje ainda embutem a 

expectativa de avanços não mais do que medíocres, aos quais o país não deve 
acomodar-se.  
 

É fato que os motivos desta recessão são excepcionais, em variedade e força. Houve 
excesso de endividamento público e privado, em boa parte devido ao exagero de 

consumo estimulado pelos governos petistas a partir de 2010.  
 
Intervenções governamentais de incompetência inaudita reduziram a rentabilidade 

dos empreendimentos privados e arruinaram estatais. Uma tentativa atabalhoada de 
ajustar as contas federais em 2015 acelerou a crise.  

 
Tamanho dano mal começou a ser reparado. Ademais, correntes relevantes da opinião 
pública ainda não se deram conta da gravidade dos problemas e do risco de encarar 

reformas como mero lobby de grupos conservadores, tal como se observa no debate 
sobre as mudanças cruciais na Previdência.  

 
Vislumbram-se sinais de recuperação, mas não está afastado o risco de recaída —de 
reprise de uma regressão tão profunda e duradoura quanto a dos anos 1980. Nesta 

hipótese, o drama do retrocesso seria também social e político.  
 

Análise: Sem reformas, capacidade do Brasil de crescer é limitada 

08/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A forte retração sofrida pela economia brasileira no último trimestre de 2016, 
confirmada nesta terça (7) pelo IBGE, era esperada por analistas, com base em outras 

estatísticas já conhecidas.  
 

Dados recentes também permitem aos economistas vislumbrar o início de uma 
recuperação no início deste ano.  
 

Mais difícil é prever, no entanto, qual será a rota dessa incipiente retomada e estimar 
quanto o país tem condições de crescer de forma sustentada daqui para a frente.  

 
É consenso entre especialistas que a atual recuperação é frágil, sujeita a reveses caso 
o ambiente político se deteriore. 
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Uma ameaça muito citada é o risco de a reforma da Previdência não ser aprovada.  
Isso, na visão dos economistas de mercado, aumentaria a percepção de que o rombo 
nas contas públicas não é sustentável, levando a uma fuga de investimentos e, numa 

situação mais grave, até a uma crise de solvência do governo.  
 

Nesse cenário extremo, o Brasil poderia voltar a mergulhar numa recessão no curto 
prazo.  
 

Se a reforma for aprovada, dizem especialistas, a atual retomada tem chance de 
ganhar fôlego. A dúvida é o quão grande pode ser esse fôlego.  

 
As estimativas do chamado PIB potencial brasileiro —capacidade de crescer sem gerar 
pressões inflacionárias— variam, atualmente, de 1,5% a 3,5%. 

  
É um intervalo grande, reflexo da desorganização gerada pela recessão, que dificulta 

a análise de vários fatores importantes para uma expansão, como a possibilidade de 
investimento das empresas.  
 

"Essa recessão foi tão profunda que ainda é difícil saber o que foi resultado do ciclo de 
queda da atividade e o que é fruto da tendência de longo prazo da nossa economia", 

afirma Paulo Picchetti, da Fundação Getulio Vargas.  
 
Embora o cenário ainda seja permeado por muitas incertezas, é consenso entre os 

economistas que o teto para o crescimento do Brasil, atualmente, é baixo.  
 

Segundo Rodrigo Zeidan, professor da universidade NYU Shanghai e da Fundação Dom 
Cabral, o país carece de instituições que permitam à economia funcionar de forma 

eficiente, aumentando a produtividade.  
 
"Somos um dos piores países do mundo para fazer negócios, um dos mais fechados 

para o comércio internacional, nossas leis trabalhistas são das décadas de 1930-40", 
afirma Zeidan.  

 
A percepção de especialistas é que a crise dos últimos anos piorou ainda mais esse 
ambiente institucional:  

"Houve uma deterioração grande. Quebras de contrato do governo com alguns setores 
aumentaram, por exemplo, a insegurança jurídica", diz Picchetti.  

 
Sem atacar esses problemas, o Brasil dificilmente conseguirá alcançar taxas de 
crescimento mais elevadas.  

 
"Sairemos da recessão, mas, provavelmente, no nosso ciclo de voos de galinha 

intermitentes, sem crescimento duradouro", diz Zeidan.  
 
Para Alberto Ramos, diretor de pesquisas do Goldman Sachs para a América Latina, o 

governo atual tem caminhado na direção correta, ao tentar solucionar o problema 
fiscal de curto prazo.  

 
Mas, de acordo com Ramos, o ideal seria avançar em outras frentes ao mesmo tempo, 
com medidas para melhorar, por exemplo, a infraestrutura do país e a qualidade da 

educação:  



"O perigo é pararmos [as reformas] prematuramente. Uma das principais lições da 
crise é que crescer, de forma sustentada, dá trabalho".  
 

Artigo: Aço chinês expõe desafios da indústria siderúrgica no mundo 

08/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Companhia Siderúrgica do Atlântico, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro 

   

Diante da ilusão criada pelo movimento de globalização, que anunciava a morte dos 
Estados e a perspectiva da paz universal, a Grã-Bretanha permitiu a migração de toda 

a sua indústria siderúrgica. Hoje, diante dos fatos, deve estar arrependida. Nada está 
mais longe do que a "paz universal"!  
 

Com Trump, Putin, Xi Jinping e o que promete o futuro eleitoral da Europa, a 
probabilidade de um conflito de proporções catastróficas deveria estar no seu radar 

(iluminado pelo Brexit). Se ele ocorrer, ela não produzirá mais os "Spitfires" que a 
salvaram de Hitler...  
 

Temos insistido que a siderurgia é fundamental para a sobrevivência de qualquer 
nação. É ela que proporciona as necessárias autonomias alimentar, energética e 

militar, mas tem merecido pouca atenção do nosso governo. Começamos a assistir a 
um processo de concentração propício à cartelização.  

 
O fator de perturbação do mercado mundial do aço é a China, com mais de 400 milhões 
de toneladas de capacidade ociosa. Não sendo uma economia de mercado, seus preços 

são "políticos" e servem à sua aparentemente mansa "realpolitik"!  
 

Nos anos 2000 o governo alemão aumentou a regulação do setor siderúrgico para 
reduzir a poluição e aumentou a regulação do mercado de trabalho, o que reduziu a 
competitividade da sua siderurgia. O grupo Thyssen-Krup decidiu fechar parte de suas 

unidades e as colocou à venda como sucata! Pelo cálculo dos alemães, a desmontagem 
levaria três anos. Os chineses compraram e desmontaram tudo em um ano! 

Transferiram as de Dortmund para Junfeng, onde o salário horário era de U$ 0,50 
(então um infinitésimo diante do salário alemão) e não havia nem regulação 
trabalhista nem controle de poluição, ou seja, essas externalidades não estariam no 

preço.  
 

Hoje a produção de Jinfeng está incorporada à economia chinesa e o baixo valor do 
seu aço é insumo de outros setores. Propaga uma aparente eficiência produtiva que 
se estende a toda a exportação chinesa que contém produto siderúrgico (máquinas, 

equipamentos etc.).  
 

A tragédia é que alguns "cientistas" estão convencidos de que esse é o resultado da 
eficiente produção de aço da China, da alta competitividade do setor e da fixação dos 
seus preços pelo "custo marginal"! E agora Trump quer que suas obras públicas só 

usem aço americano...  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/2017/03/1864491-aco-chines-expoe-desafios-da-industria-siderurgica-no-mundo.shtml


No Brasil apertamos o controle da poluição, aumentamos a regulação do mercado de 
trabalho e aplicamos ao setor, cujo processo de produção é longo, a maior taxa de 
juros real do mundo. Não satisfeitos, rejeitamos o "reintegra" e cobramos impostos 

até do descuidado consumidor mundial que quiser comprar nossos produtos!  
 

(Antonio Delfim Netto- Ex-ministro da Fazenda (governos Costa e Silva e Médici), é 
economista e ex-deputado federal). 

 

Produção de veículos no Brasil tem alta de 15% em fevereiro 

08/03/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
A produção de veículos no Brasil caiu 11,2% em 2016 na comparação com 2015; nível 
de produção de 2016 2,2 milhões de veículos saindo da fábrica foi próximo ao de 2004, 

quando foram produzidos 2,3 milhões de unidades.  
 

A indústria brasileira de veículos teve alta de 14,7% na produção de veículos em 
fevereiro em relação a janeiro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o 
crescimento é de 39%, informou nesta terça-feira (7) a associação que representa as 

montadoras, Anfavea.  
 

A produção em fevereiro totalizou 200,4 mil carros, comerciais leves, caminhões e 
ônibus. No primeiro bimestre, a produção acumula alta de 28,1% sobre o mesmo 
período de 2016, com 375,1 mil unidades.  

 
Já as vendas de veículos novos somaram 135,7 mil unidades em fevereiro, queda de 

7,8% sobre janeiro e recuo de 7,6% na comparação anual. No primeiro bimestre, as 
vendas de novos foram de 282,9 mil veículos, 6,4% menos que um ano antes.  

 
 
MÁQUINA AGRÍCOLAS  

As vendas de máquinas agrícolas no país em fevereiro subiram 16,2% em relação a 
janeiro. A alta em relação ao mesmo mês de 2016 foi de 33,5%, com agricultores 

retomando investimentos, de acordo com a Anfavea.  
 
No bimestre, as vendas de máquinas no Brasil acumularam alta de 49,9%.  

 
"O campo ainda tem muito espaço para mecanização e estamos voltando para um 

patamar adequado para o país", afirmou a vice-presidente da Anfavea, Ana Helena de 
Andrade.  
 

Ela lembrou que a retomada nos investimentos tem acontecido de "forma consistente" 
desde julho do ano passado.  

 
Segundo a Anfavea, foram vendidas 3.235 unidades em fevereiro e 6.018 no bimestre.  
A produção de máquinas agrícolas em fevereiro subiu 53,8% sobre janeiro e 52,5% 

na comparação com fevereiro do ano passado, acumulando no bimestre alta de 62,9%.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1864351-producao-de-veiculos-no-brasil-tem-alta-de-15-em-fevereiro.shtml


A indústria produziu 4.631 máquinas em fevereiro, acumulando no bimestre 7.642 
unidades.  
 

O setor exportou 740 máquinas em fevereiro, alta de 55,1% sobre janeiro e de 18,8% 
sobre fevereiro do ano passado. No bimestre, houve alta de 27% na exportação, 

atingindo a marca de 1.217 unidades.  
 

Segundo Ana Helena, o crescimento do bimestre tomado isoladamente é positivo, mas 
a indústria ainda está "muito longe" de atingir seu potencial exportador.  
 

EXPORTAÇÕES  
Parte do crescimento da produção ocorreu para sustentar expansão das exportações, 

recordes para o primeiro bimestre, afirmou o presidente da associação de montadoras, 
Anfavea, Antonio Megale.  
 

"O mercado interno ainda está fraco, tínhamos expectativa de um número um pouco 
maior em fevereiro", disse Megale a jornalistas. "Já a produção, apesar de ter vindo 

forte, mostra que ainda estamos em níveis de 2006", acrescentou. "A produção está 
contemplando o esforço de exportação, mas ainda não compensa a capacidade ociosa 
de 52%" da indústria, disse Megale.  

 
O setor exportou em fevereiro 66.268 veículos, um salto de 75% sobre janeiro e de 

82% ante fevereiro de 2016. No acumulado do primeiro bimestre, o crescimento foi 
de 73% sobre um ano antes, para 104,2 mil unidades, recorde histórico.  
 

Megale afirmou que as montadoras do Brasil elevaram vendas para praticamente todos 
os mercados latinos, incluindo o principal cliente, a Argentina, e também Colômbia, 

Peru, Uruguai e Bolívia. No México, o nível das vendas se manteve estável no período, 
disse o presidente da Anfavea sem dar detalhes.  
 

Segundo ele, o governo brasileiro precisa incentivar o investimento no país, algo que 
inclui concessões de infraestrutura. "Entendemos que a retomada do país não se dará 

pelo consumo, mas por investimento e é importante que os anúncios de concessões 
do governo comecem de fato a acontecer", disse Megale.  
 

O governo federal planeja anunciar em breve um conjunto de 55 projetos de 
concessões nas áreas de energia, transporte e saneamento, incluindo renovações de 

concessões de ferrovias, informou a agência Reuters na segunda-feira (6). 
 

Produção industrial do Brasil cai menos do que o esperado em janeiro e dá 
sinais positivos 

08/03/2017 – Fonte: UOL Economia 

 
O ano começou com resultados melhores do que o esperado para a indústria do Brasil, 

diante do aumento da produção de bens intermediários, sinal de alguma melhora para 
a atividade. 
 

Em janeiro, a produção da indústria teve recuo de 0,1 por cento em relação ao mês 
anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-

feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,35 por cento.  
 
Já na comparação com o mesmo mês de 2016, a indústria interrompeu 34 meses 

seguidos de quedas para subir 1,4 por cento, contra avanço esperado de 1,10 por 
cento. Esse resultado representa ainda a melhor leitura para janeiro nessa base de 

comparação desde 2013 (+6,5 por cento). 
 
"Aquele comportamento de queda frequente e disseminada parece que ficou para trás. 

Não quer dizer que a retomada vai ser consistente daqui para frente, mas parece que 

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/03/08/producao-industrial-do-brasil-cai-menos-do-que-o-esperado-em-janeiro-e-da-sinais-positivos.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/03/08/producao-industrial-do-brasil-cai-menos-do-que-o-esperado-em-janeiro-e-da-sinais-positivos.htm


o fundo do poço está acabando. A boa notícia é que não está aprofundando mais", 
disse o economista do IBGE André Macedo. 
 

Macedo destacou ainda que janeiro deste ano teve dois dias úteis a mais do que em 
2016 e, se retirada essa diferença, a produção teria registrado alta de 0,4 por cento 

no primeiro mês do ano. 
 

O setor terminou 2016 com queda de 6,6 por cento na produção, no terceiro ano 
seguido de perdas, afetado pela pior recessão já vivida pelo Brasil. 
 

PETRÓLEO 
Os dados do IBGE mostraram que a categoria de Bens Intermediários apresentou alta 

de 0,7 por cento na comparação mensal e de 0,8 por cento na anual. Os Bens de 
Consumo subiram 0,3 e 2,3 por cento, respectivamente. 
 

O grupo Bens de Capital, uma medida de investimento, mostrou contração de 4,1 por 
cento em janeiro sobre dezembro, mas subiu 3,3 por cento na comparação com um 

ano antes. 
 
O IBGE informou ainda que, dos 24 ramos pesquisados, 12 apresentaram taxas 

negativas em janeiro na comparação mensal, com destaque para o recuo de 10,7 por 
cento em veículos automotores, reboques e carrocerias. 

 
Na outra ponta, a produção de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis avançou 4,0 por cento e a de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

teve alta de 21,6 por cento. 
 

"A indústria dá sinais de estabilização, talvez esteja parando de cair. Em momentos 
de transição, temos uma dinâmica (de resultados entre as categorias) mais 
heterogênea", avaliou o economista-sênior do banco Haitong Flávio Serrano, 

destacando a recuperação na produção de petróleo em janeiro. 
 

Depois de sofrer com a recessão e fraqueza da confiança, indicadores sobre o setor já 
vinham apontando alguma melhora este ano. Em fevereiro, a contração da indústria 
perdeu força segundo o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). 

 
A confiança apurada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) avançou com força em 

janeiro e voltou a cair no mês seguinte, porém num movimento de acomodação. A 
FGV não descarta nova melhora, diante de sinais mais favoráveis da economia como 
a queda dos juros.  

 
"Olhando à frente, esperamos que o setor industrial comece a se beneficiar 

gradativamente da estabilização da economia, juros mais baixos e da reversão do ciclo 
de estoques", disse o diretor de pesquisa econômica do Goldman Sachs, Alberto 

Ramos, nota. 
 
Os economistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central também apontam 

melhora neste ano, com projeção de crescimento de 1,09 por cento da produção 
industrial, chegando a 2,19 por cento em 2018. 

 

Anfavea quer incentivo para máquinas 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A indústria automobilística começa a discutir com o governo eventual redução de 

impostos para a importação de máquinas de tecnologia de ponta. "O setor precisa 
passar agora por uma fase de renovação", disse ontem o presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, ao 

anunciar mais um mês de resultados negativos para o setor.  

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=anfavea-quer-incentivo-maquinas&secao=economia-negocios-financas


Em discursos menos suaves do que o habitual, os dirigentes da Anfavea mostram-se 
incomodados com a lentidão nas medidas anunciadas pelo governo. A importação visa 
acompanhar tendência mundial e, diz Megale, o Brasil ñão será competitivo sem 

equipamentos de última geração.  
 

A ajuda governamental é também esperada para a pesquisa e engenharia e, ainda, 
diz o dirigente, salvar a fragilizada indústria de autopeças. Esse elenco de medidas 

seria a base da edição de um novo programa, de longo prazo, que dará continuidade 
ao Inovar-Auto, que ofereceu incentivos fiscais em troca da nacionalização da 
produção e melhorias na eficiência energética e segurança veicular.  

 
LEIA MAIS Vendas de máquinas continuam em alta Em caminhões, ociosidade atinge 

80% AL não será prioridade da Opel, diz PSA Para o curto prazo, porém, a maior parte 
das notícias é ruim. Tão ruim que há muito tempo não se viam dirigentes da Anfavea 
tão desanimados como ontem. Também os discursos da entidade abandonaram o tom 

moderado. Menos cautelosos do que de costume, os dirigentes queixaram-se de não 
ver medidas econômicas anunciadas em prática.  

 
"Temos de sair do anúncio e ir para a prática", disse Luz Carlos Gomes de Moraes, um 
dos vice-presidentes da Anfavea e diretor de Relações Institucionais da Mercedes-

Benz. Moraes referiu-se ao Refrota 2017, programa lançado em dezembro para 
renovar a frota de ônibus. O programa autorizou os bancos a acessar R$ 3 bilhões dos 

recursos so FGTS destinados ao programa de mobilidade.  
 
Como nenhum contrato foi liberado até agora ao invés de aumentar as vendas o 

anúncio estancou o mercado. Em fevereiro, só 428 ônibus foram vendidos no país, 
queda de 38,9% na comparação com mesmo período do ano anterior. No acumulado 

do ano, com 932 unidades, a retração foi de 46,2%. Megale disse que "a velocidade 
das medidas é baixa". "Entendemos, porém, a cautela do governo".  
 

O anúncio do desempenho mensal do setor ontem começou pouco depois de o IBGE 
trazer a pior notícia econômica do dia: a retração de 3,6% no PIB de 2016. Sequer o 

aumento expressivo na produção de veículos em fevereiro foi anunciada com euforia, 
como se esperava. Foram produzidos 200,3 mil veículos, 39% mais do que no mesmo 
mês de 2016. "Ainda estamos nos níveis de 2006", disse Megale. Apesar do aumento 

na produção, as vendas internas continuam ruins. Em fevereiro foram licenciados 
145,6 mil veículos, 7,6% abaixo do volume de fevereiro de 2016. No acumulado do 

ano - 282,8 mil unidades - a retração foi de 6,4%. "Foi muito fraco", disse Megale. 
Com isso, o estoque subiu de 187,7 mil para 205,5 mil veículos, o suficiente para 42 
dias de vendas.  

 
A boa notícia voltou a vir do mercado externo. No melhor fevereiro da história do setor, 

foram exportados no mês passado 66,3 mil veículos, o que resultou numa receita de 
US$ 995,4 milhões - 49,3% mais do que em fevereiro de 2016. Só para o Uruguai as 

exportações este ano aumentaram mais de 500% ante um ano atrás. Para Megale, 
apesar do esforço, o volume vendido ao exterior é insuficiente para compensar a perda 
no mercado doméstico.  

 
O nível de emprego nas montadoras também parou de diminuir. Mas o setor continua 

mantendo em casa ou em jornadas reduzidas a mesma quantidade de empregados do 
início do ano. Total de 10.350 trabalhadores participam de programas usados para 
reduzir a mão de obra nas fábricas.  

 
Desse total, 1,6 mil estão com contrato suspenso ("layoff") e 8,6 mil participam do 

Programa Seguro Emprego (PSE), que reduz a carga horária semanal. O setor fechou 
o mês com 104,5 mil empregados, uma ligeira melhora, de 0,2% em relação ao nível 
de efetivo de janeiro. Mas na comparação com fevereiro de 2016, houve uma queda 

de 9,1%.  



AL não será prioridade da Opel, diz PSA 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

O presidente da PSA Peugeot Citröen no Brasil e América Latina, Carlos Gomes, prevê 
que Opel e Vauxhall passarão, nos próximos meses, por um processo de recuperação 

financeira, por meio de cortes de custos e aumento de produtividade. Há dois dias o 
grupo francês anunciou a compra das duas marcas, Opel, na Alemanha, e Vauxhall, 

no Reino Unido, que pertenciam à General Motors.  
 
Segundo Gomes, o processo de enxugamento de custos tende a ser parecido com o 

que foi feito por Carlos Tavares, principal executivo da PSA, no grupo francês, e que 
o deixou com caixa suficiente para adquirir as duas marcas e expandir atuação na 

Europa. LEIA MAIS Para GSMA, consolidação tende a continuar na América Latina PSA 
comemora aumento de rentabilidade na América Latina Novo padrão político da 
América Latina "Ao contrário da GM, somos europeus e, por isso, entendemos os 

gostos do consumidor europeu", destacou.  
 

Gomes prevê que, depois de estancado o prejuízo poderá ser iniciado um processo de 
internacionalização das marcas. Ele não vislumbra, no entanto, uma volta da Opel ao 
mercado da América Latina a curto prazo. No passado, carros derivados de modelos 

da marca alemã formavam a linha de produtos da GM no Brasil. "A presença da Opel 
na América Latina ainda é marginal, com volumes pequenos em alguns mercados, 

como o Chile", destaca o executivo. "Mas tudo vai acontecer ao seu tempo", completa.  
 
Segundo ele, não é objetivo da companhia acelerar esse processo de expansão das 

marcas recém adquiridas. Muito menos para o Brasil. "O Brasil hoje não é um mercado 
rentável; certamente não será essa a preocupação imediata na Opel", destaca.  

 
O grupo PSA e a GM anunciaram na segunda-feira um acordo de venda das operações 
europeias por ? 1,3 bilhão. Outros ? 900 milhões foram desembolsados pelo grupo 

francês para ficar com a GM Financial, o braço financeiro das operações.  
 

Vendas de máquinas continuam em alta 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

As vendas de máquinas agrícolas no mercado doméstico confirmaram as expectativas 
e voltaram a registrar alta expressiva em fevereiro, apesar do pequeno número de 

dias úteis do mês (18). Conforme dados divulgados ontem pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), somaram 3.235 unidades, 16,2% 
mais que em janeiro e resultado 33,5% superior ao de fevereiro do ano passado.  

 
As exportações também apresentaram um desempenho melhor - 740 unidades, 

aumentos de 55,1% em relação a janeiro e de 18,8% sobre fevereiro de 2016 - e, 
com isso, a produção e o nível de empregos no segmento também continuaram a 

reagir. A produção chegou a 4.631 unidades, com incrementos de mais de 50% nas 
duas comparações, e o número de postos de trabalho registrou avanço de 10,8% sobre 
fevereiro do ano passado e alcançou 17.038.  

 
LEIA MAIS Anfavea quer incentivo para máquinas Em caminhões, ociosidade atinge 

80% AL não será prioridade da Opel, diz PSA Assim, informou a Anfavea, no primeiro 
bimestre as vendas domésticas chegaram a 6.018 unidades, 49,9% mais que em igual 
intervalo de 2016, as exportações subiram a 1.217 unidades, aumento de 27% - com 

destaque para as vendas à Argentina, cuja safra de grãos também se desenvolve bem 
-, e a produção foi 62,9% maior.  

 
Apesar de comemorados, esses saltos se tornaram possíveis graças aos pífios 
resultados que marcaram o primeiro bimestre do ano passado, como pontuaram o 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=al-nao-sera-prioridade-da-opel-diz-psa&secao=economia-negocios-financas
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presidente da Anfavea, Antonio Megale, e a vice-presidente responsável pela área de 
máquinas, Ana Helena Correa de Andrade, em encontro com jornalistas na capital 
paulista. "Exceto em 2016, tivemos vendas superiores a 6 mil unidades no primeiro 

bimestre desde 2006. Temos que voltar a patamares maiores", afirmou Megale.  
 

"O importante é que esse crescimento tenha continuidade e que as vendas sejam 
recolocadas em uma trajetória da qual nunca deveriam ter saído", completou Ana 

Helena. E para garantir essa continuidade, reforçou a executiva, é fundamental que 
não falte crédito aos produtores rurais.  
 

Nesse contexto, a Anfavea confirmou que já estão no BNDES os R$ 2,5 bilhões 
adicionais prometidos pelo governo para o Moderfrota, linha de crédito oficial com 

juros subsidiados pelo Tesouro. principal fonte de financiamento para a compra de 
máquinas no país, o Moderfrota contava inicialmente com R$ 5 bilhões no Plano Safra 
2016/17.  

 
Tendo em vista a demanda aquecida, "herdou" de outras linhas do plano com demanda 

menor a complementação citada e, na semana que vem, deverá receber mais R$ 1 
bilhão. A depender do ritmo de contratações, poderá ter mais R$ 500 milhões até 30 
de junho.  

 
Para o Plano Safra 2017/18, que vai começar em julho próximo, a indústria já sinalizou 

que R$ 11 bilhões poderá ser um bom valor. Mas, como ponderou Ana Helena, esse 
pleito poderá mudar até a definição do plano a depender do comportamento da 
demanda.  

 

Merkel interrogada no Parlamento sobre escândalo Volkswagen 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
O que o governo alemão sabia, e quando foi informado do escândalo Volkswagen? A 

chanceler alemã, Angela Merkel, deverá responder a estas e a outras perguntas nesta 
quarta-feira ante uma comissão de investigação sobre emissões poluentes. 

Nesta sessão extraordinária que começa às 14h00 locais (10h00 de Brasília), a chefe 
de Governo será interrogada como testemunha em um dos maiores casos do pós-
guerra que afeta uma das joias da economia alemã. 

 
O grupo Volkswagen, gigante que reúne 12 marcas (entre elas Audi, Porsche ou 

Skoda), admitiu em setembro de 2015 que havia equipado 11 milhões de carros a 
diesel em todo o mundo (600.000 deles nos Estados Unidos) com um programa 
informático que falseava o nível real de emissões de gás poluente para fazê-los parecer 

mais verdes do que realmente eram. 
 

Isso representou um devastador golpe financeiro e de imagem para esta empresa, 
símbolo da potência econômica alemã. 

 
Após a revelação deste caso, Merkel havia tentado ganhar tempo, e embora tenha 
afirmado que o escândalo era dramático matizou que não teria impacto no longo prazo 

sobre a reputação da indústria alemã. 
 

Exportações de commodities trazem alento à economia 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Os resultados da balança comercial no primeiro bimestre, fechados na semana 
passada, inspiraram algum alento e podem ajudar a reverter o pessimismo causado 

pela queda de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2016, divulgada ontem pelo 
IBGE, segundo ano consecutivo de retração econômica. 
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=merkel-interrogada-no-parlamento-sobre-escandalo-&secao=economia-negocios-financas
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=exportacoes-commodities-trazem-alento-economia&secao=economia-negocios-financas


Há motivos para se estimar que o desempenho da balança comercial deste ano poderá 
ser superior ao de 2016, favorecido por uma combinação de aumento do preço das 
matérias-primas e da produção agrícola.  

 
O superávit recorde de US$ 47,7 bilhões da balança comercial do ano passado, o maior 

desde o início da série histórica em 1980, já havia surpreendido, mas sabia-se que 
não era sustentável por ser resultado em boa parte da recessão, que reduziu em 

19,8% as importações, enquanto as exportações diminuíram 3,2%.  
 
Agora o quadro é mais positivo. O superávit recorde de US$ 7,28 bilhões no primeiro 

bimestre, 84% superior ao de igual período em 2016, é consequência do aumento de 
23,5% das exportações, acima dos 12% de expansão das importações. Em alta desde 

outubro, os preços das commodities alavancam as exportações de produtos básicos, 
enquanto as importações reagem favorecidas pela valorização do real.  
 

Os embarques de produtos básicos saltaram 41,6% e representaram 46,4% dos US$ 
30,4 bilhões exportados no bimestre, impulsionados pela alta dos preços, que chegou 

a 124,5% no minério de ferro na comparação com o mesmo período de 2016, a 99,9% 
na soja em grão e a 182,5% no petróleo bruto.  
 

LEIA MAIS Balança comercial fecha 2016 com o maior superávit desde 1980 Balança 
tem superávit recorde de US$ 28 bi no ano Exportação retoma crescimento e balança 

tem superávit recorde As exportações de semimanufaturados cresceram menos, 
13,2%, e são também influenciadas pela alta das commodities, como indica o 
crescimento de 82,3% das vendas externas de ferro e aço, de 52,3% do óleo de soja 

em bruto e de 40,7% do ferro fundido.  
 

O mesmo fenômeno ocorre nas vendas de manufaturados, que aumentaram 8% e 
registram melhor desempenho em produtos como óleos combustíveis, cujas vendas 
saltaram 356,9%. Uma análise mais detalhada dos números revela a forte influência 

do aumento dos preços nos resultados. No caso da soja e do petróleo, as exportações 
também cresceram em volume, além do preço, mas no do minério de ferro e do café, 

as quantidades embarcadas diminuíram. Os preços das commodities sobem mais 
acentuadamente desde outubro, impulsionados pelo crescimento mais forte das 
maiores economias do mundo, e favorecem países como o Brasil, fornecedores desses 

produtos (Valor 3/3).  
 

Em 12 meses até fevereiro, a relação entre preços de exportação e de importação - 
índice dos termos de troca - subiu 8,2%. Em 2016, que já foi um ano favorável desse 
ponto de vista, o aumento foi de 3%. A alta das commodities expande o saldo 

comercial, valoriza o real e melhora a arrecadação de tributos.  
 

A indústria já reclama o efeito da taxa de câmbio nas exportações do setor e reforça 
mecanismos de compensação como o Reintegra. Uma dinâmica semelhante ocorreu 

na década passada, igualmente estimulando o comércio exterior e o crescimento 
econômico. A situação atual é diferente, a começar pelo ritmo de expansão das 
principais economias internacionais.  

 
Um dos principais motores do movimento, a China, chegou a crescer 15%, agora, 

passou a 7%. A valorização está concentrada em um número menor de commodities 
e pode estar perto de completar seu ciclo de alta em vários casos, tendendo a se 
estabilizar nos patamares atuais.  

 
A recuperação da economia certamente depende de outros fatores como a redução do 

desemprego e do endividamento; das reformas econômicas e de uma política mais 
abrangente de crescimento. Não é saudável contar com um punhado de matérias 
primas para garantir mais da metade das exportações, tendo uma indústria 

relativamente ampla, embora pouco competitiva.  



Além disso, surgiu agora um velho risco para o sucesso dos embarques de soja: os 
problemas na BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, caminho para escoar a expressiva 
produção da região pelos recém-inaugurados portos do Arco Norte.  

 
O gargalo dessa logística moderna são 100 quilômetros não asfaltados que, desde a 

segunda quinzena de fevereiro, se transformaram em um atoleiro. Isso está atrasando 
o transbordo da soja em Miritituba para as barcaças que levam o grão pelo rio Tapajós 

para os portos de Santarém e Barcarena. Os exportadores não só amargam prejuízos 
como correm o risco de perder mercado para outros países produtores.  
 

Programa Empreenda Fácil facilitará abertura de empresas 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
A Prefeitura de São Paulo anunciou, na segunda-feira (6), em coletiva que reuniu 
várias autoridades, a adoção do Programa Empreenda Fácil, uma parceria com os 

governos federal e estadual para reduzir o prazo de abertura de empresas na cidade. 
Inicialmente, destacou o prefeito João Doria, o programa visa reduzir o prazo de 

abertura e licenciamento de empresas dos atuais 100 dias para até sete dias e, 
posteriormente para dois dias. 
 

A expectativa é de que em até 60 dias o programa esteja implementado e em 
funcionamento, avalia Doria. Entre as inovações trazidas, está a abertura de um site 

responsável por realizar grande parte do processo de licenciamento das empresas pela 
internet.  
 

Também será modificado o modelo para aprovação. Co m o novo programa, a 
fiscalização dos documentos ocorrerá apenas após a aprovação, reduzindo o tempo de 

liberação. 
 
Redução de tempo 

Para o presidente nacional do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a redução de 
burocracia é um dos mais importantes avanços da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas. O Sebrae investiu R$ 200 mil nos sistemas do novo programa, lembrou Afif 
Domingos.  
 

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado de São Paulo, Márcio França, destacou a importância na redução 

do tempo no processo de abertura de empresas. "Nós temos antecipado o prazo em 
muitas cidades do Estado, que já fazem esse processo em 48 horas, integrado a 
Jucesp", explicou o vice-governador. 

 
O evento também contou com a participação de outras autoridades, entre elas a 

diretora-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Maria da 
Glória Guimarães dos Santos, e o presidente da Junta Comercial do Estado de São 

Paulo (Jucesp), Jânio Benith 
 

Preços de bens industriais recuam e IGP-DI desacelera 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

Os dados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em fevereiro 
mostram preços comportados e apontam para uma tendência de maior tranquilidade 
ao longo do ano. A opinião é de Salomão Quadros, superintendente-adjunto de inflação 

do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Quadros 
lembra que a recessão persistente da economia brasileira atenua pressões de 

demanda sobre a inflação.  
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"Em algum momento a teoria econômica funciona", disse Quadros, lembrando que o 
núcleo do IPC-DI recua mês a mês desde fevereiro do ano passado, quando estava 
em 0,76%, para os atuais 0,27%. LEIA MAIS IGP-DI desacelera e tem menor taxa 

para fevereiro desde 2009 IGP-DI desacelera em janeiro, aponta FGV IGP-DI 
desacelera com recuo de preços de alimentos e tarifas "Há casos isolados no ano, 

como a energia elétrica, que devem pressionar.  
 

Mas com demanda baixa, consumo das famílias caindo, desemprego alto, tem que 
acontecer algo para elevar a demanda", avalia. Em fevereiro, os bens industriais no 
atacado deram o tom no recuo do IGP-DI.  

 
Com isso, contribuíram não apenas para a desaceleração do IGP-DI de 0,43% em 

janeiro para 0,06% em fevereiro, mas também para que o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do IGP-DI, passasse de uma alta de 
0,34% para uma deflação de 0,12% no mesmo período.  

 
O minério de ferro, principal produto individual, com peso de 6,10% no IPA, passou 

de uma alta de 7,27% em janeiro para 1,56% no mês passado. Juntamente com os 
combustíveis, teve forte impacto na retração dos preços no atacado. O diesel passou 
de uma alta de 5,72% em janeiro para -4,07% em fevereiro e a gasolina passou de 

+0,99% para -1,94%, fruto das quedas de preços dos dois produtos nas refinarias da 
Petrobras.  

 
Com isso, o grupo produtos derivados do petróleo passou de +5,28% em janeiro para 
-2% em fevereiro. Ainda no IPA, os alimentos in natura compensaram parte da 

deflação dos industriais e passaram de -7,35% em janeiro para +2,16% no mês 
passado, com o efeito de altas sazonais como as dos ovos de galinha e do leite in 

natura.  
 
A inflação ao consumidor seguiu rumo parecido ao atacado e o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), que responde por 30% do IGP-DI, desacelerou de 0,69% para 
0,31% entre janeiro e fevereiro. Quadros ressalta como impactos importantes os 

cursos formais, que passaram de 9,80% em janeiro para 0% em fevereiro e os gêneros 
alimentícios, que passaram de +0,32% para -0,44% no mesmo período. Juntos, esses 
dois grupos respondem por 19,09% do IPC. Ainda no IGP-DI de fevereiro, o Índice 

Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do índice, subiu 0,65%, 
contra 0,41% em janeiro.  

 

Terceirização será votada semana que vem 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
O presidente Michel Temer demonstrou otimismo com a aprovação que ampliará a 

possibilidade de uso da terceirização. "A terceirização será votada na próxima semana 
e a primeira hipótese é que será aprovada", disse durante reunião do Conselho do 

Desenvolvimento Econômico e Social, o "Conselhão" . 
 
O presidente da República também fez forte defesa da reforma trabalhista e lembrou 

que a possibilidade de acordo coletivo já está prevista na Constituição.  
Temer disse que o projeto de reforma trabalhista vai, na prática, regulamentar o texto 

constitucional. O presidente citou especificamente o trecho da Constitucional que 
reconhece convenções e acordos coletivos de trabalho.  
 

"Não tem sentido de interpretação assimétrica", disse. "A lei regulamentará esse 
dispositivo constitucional sem perda de nenhum direito do trabalhador", garantiu.  

O presidente deu como exemplo a possibilidade de que o trabalhador prefira dividir o 
período de férias ou mesmo trabalhar mais um dia para poder folgar depois. 
 

"Isso depende da vontade do trabalhador", disse.  

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=terceirizacao-sera-votada-semana-que-vem&secao=economia-negocios-financas


Temer citou ainda que os ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e 
Ciência e Tecnologia deverão apresentar em até 60 dias um texto para o 
aperfeiçoamento da chamada "Lei do Bem" - legislação que prevê incentivos fiscais 

que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica.  
 

Faturamento de MPEs registra queda de 9,8% no ano passado 

08/03/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
- Após 23 meses de queda, o faturamento das micro e pequenas empresas (MPEs) 
paulistas voltou a crescer em dezembro de 2016. Naquele mês, elas registraram 

aumento no índice de receita de 7,6% ante o mesmo mês de 2015, já descontada a 
inflação. 

 
A receita total das pequenas no período ficou em R$ 56,2 bilhões. Em contrapartida 
houve redução de 9,8% no faturamento do acumulado do ano 2016 sobre 2015. No 

total, a receita das MPEs em 2016 foi de R$ 589,1 bilhões, R$ 63,8 bilhões a menos 
do que em 2015.  

 
O desempenho das MPEs no ano passado foi prejudicado pelo fraco nível de consumo 
no mercado interno. 

 
Os números são da pesquisa Indicadores Sebrae-SP divulgada ontem. Esta mostrou 

ainda que, em relação a novembro de 2016, a alta do faturamento foi de 10,3%. 
 
Avanço no mês 

O resultado positivo de dezembro foi puxado pelos setores de comércio e serviços, 
cujo faturamento aumentou 5,8% e 16%, respectivamente, sobre igual mês de 2015. 

Na indústria, a receita caiu 11%. 
 
"Finalmente, os pequenos negócios conseguiram ter algum alívio no caixa e viram seu 

faturamento aumentar. Logicamente ainda não recuperaram toda a perda acumulada 
nesses dois anos, mas é uma mudança de rumo significativa", afirma o presidente do 

Sebrae-SP, Paulo Skaf. 
 
Em relação a empregos, ainda segundo a pesquisa, o pessoal ocupado nas MPEs 

aumentou 2,9% em dezembro sobre um ano antes. A folha de salários cresceu 4,8%, 
mas o rendimento ficou estável. 

 
O faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) permaneceu negativo em 
dezembro do ano passado ante igual mês de 2015 com baixa de 8,3%. No acumulado 

do ano, a retração ficou em 14,2% ante 2015. A receita total dos MEIs em 2016 foi de 
R$ 44,8 bilhões, inferior em R$ 7,4 bilhões à registrada em 2015.  

 
Na análise por setores, os MEIs da indústria tiveram alta de 9,3% em dezembro de 

2016 sobre um ano antes. Já comércio e serviços sofreram reduções no indicador de 
14,9% e 9,3%, respectivamente. 
 

"Há uma recuperação da confiança por boa parte dos empreendedores, porém é 
preciso ter cautela nas ações. Ainda há um alto índice de desemprego e a população 

ainda não recuperou o nível de renda de antes da crise, o que afeta diretamente os 
pequenos negócios. Portanto, qualquer medida que ele vá tomar deve ser muito bem 
planejada. A maioria simplesmente não sabe o que fazer", disse o diretor-

superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano. /Agências 
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Caminhões e ônibus têm fraco primeiro bimestre 

08/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

Como consequência da falta de definições do governo nos investimentos em transporte 
e infraestrutura, o setor de caminhões e ônibus pesados ainda registra forte queda 

nas vendas, mesmo na comparação com o já ruim 2016. Neste primeiro bimestre 
foram emplacados apenas 5,56 mil caminhões, uma queda de 32,8% em relação ao 
mesmo período do ano passado.  

 
“A venda de caminhões depende essencialmente de PIB e o Produto Interno Bruto do 

País teve queda de 8% em dois anos”, recorda Luiz Carlos Moraes, vice-presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). “As coisas 
não acontecem. Deveria haver efetivamente concessões para obras de infraestrutura 

e não apenas anúncios. Qualquer rodada de concessões tem impacto real demorado, 
em torno de seis meses”, lamenta o executivo.  

 
A retração nas vendas do primeiro bimestre afetou desde os caminhões semileves aos 
pesados. “A recuperação nos próximos meses pode começar pelos pesados (por causa 

do agronegócio) ou por alguns nichos de mercado”, estima Moraes.  
 

A produção de caminhões em fevereiro registrou alta de 18,6% sobre janeiro. “O 
crescimento teve em vista a expectativa por números melhores após o carnaval”, 
afirma o presidente da Anfavea, Antonio Megale. No bimestre, contudo, a produção de 

somou 9,8 mil unidades e leve alta de 3,4%. 
 

EXPORTAÇÕES 
O primeiro bimestre anotou 3,2 mil caminhões enviados ao exterior, alta importante 
de 26,6%. O maior volume foi o de semipesados, 1,2 mil unidades e crescimento de 

55,8%. Megale atribui a alta ao esforço das montadoras e do governo nas relações 
comerciais com os países vizinhos.  

 
ÔNIBUS À ESPERA DO REFROTA 
As vendas de ônibus no primeiro bimestre somaram apenas 932 unidades, registrando 

queda de 46,2% ante os mesmos dois meses de 2016. De acordo com a Anfavea, o 
setor estagnou à espera do Refrota, programa anunciado em dezembro pelo governo 

que prevê R$ 3 bilhões para o financiamento de 10 mil ônibus este ano com recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

 
“Até agora não ocorreu nenhum financiamento pelo programa. Esse tipo de anúncio 
sem a ativação efetiva trava o setor porque os empresários não compram enquanto 

não ocorre uma definição”, lamenta Moraes.  
 

O setor de ônibus vive melhor momento no mercado externo. Nos dois primeiros 
meses o País exportou 1.053 unidades, anotando alta de 24,2%. O maior volume 
embarcado foi de modelos urbanos, 725 unidades e acréscimo de 33,3%. 

 
A produção total (urbanos e rodoviários) somou 2,4 mil unidades e queda de 9,6%.  

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25434/caminhoes-e-onibus-tem-fraco-primeiro-bimestre


Brasil precisa olhar além do motor a combustão 

08/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

Conteúdo apresentado por VIII Fórum da Indústria Automobilística 
 

A indústria automotiva brasileira precisa trabalhar no desenvolvimento e na produção 
de outros tipos de motores, além dos tradicionais propulsores a combustão. Esta é a 

opinião de Letícia Costa, da Prada Assessoria. “Em horizonte não muito distante os 
carros elétricos e híbridos vão passar a ter um papel maior no cenário global. Se não 
trabalharmos para acompanhar este movimento, teremos uma oferta de produtos 

defasada”, aponta.  
 

A especialista defende que o Brasil precisa se posicionar em relação aos veículos 
movidos a novas fontes de energia, já que atualmente não está clara a visão e os 
objetivos do País para o assunto. “Focamos muito no propulsor a combustão. 

Precisamos trabalhar o nosso papel nesse outro mercado”, defende.  
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÃO PODE DEPENDER DE INCENTIVO  
 
Letícia é bastante crítica em relação ao Inovar-Auto, regime automotivo que termina 

no fim de 2017 e, segundo ela, foi pouco eficiente para tornar a indústria local mais 
competitiva. Na análise da consultora, as metas de eficiência energética foram as 

medidas mais relevantes do programa. Letícia lembra, no entanto, que é 
desnecessário desenhar um regime automotivo completo para estabelecer limites de 
consumo e de emissões de poluentes para os carros.  

 
“Em todos os países, melhorar a eficiência energética não exige a criação de um 

Inovar-Auto. Questões ambientais e de segurança devem depender apenas da 
legislação para acontecer”, diz. Para ela, o esforço da indústria local para evoluir não 
deve estar atrelado a nenhum incentivo - ao contrário do que acontece hoje com o 

Inovar-Auto. “As empresas precisam cumprir as exigências por causa da lei, não por 
benefícios.” Pelo programa atual, as montadoras devem atender a uma série de 

exigências, incluindo as metas de eficiência energética, para ganhar desconto no IPI.  
 
O Inovar-Auto está entre os assuntos que serão abordados por Letícia Costa durante 

o VIII Fórum da Indústria Automobilística, principal evento de negócios do setor, que 
acontece em São Paulo (SP) no dia 17 de abril.  

 
O encontro trará debates sobre a cadeia produtiva, compras das montadoras, 
mercado, caminhões, entre outros temas de alta relevância. Além de conteúdo, o 

Fórum traz feira tecnológica e rodada de negócios com montadoras, sistemistas e a 
cadeia produtiva. Mais de 800 profissionais do setor automotivo já se inscreveram.  

 

Importados despencam e fevereiro decepciona 

08/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
A nova queda de vendas no País em fevereiro ficou quase que inteiramente 

concentrada nos veículos importados, em sua maioria trazidos da Argentina e do 
México pelos próprios fabricantes instalados no Brasil e associados à Anfavea. No 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25433/brasil-precisa-olhar-alem-do-motor-a-combustao
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25431/importados-despencam-e-fevereiro-decepciona


primeiro bimestre, os 282,9 mil emplacamentos registrados significaram retração de 
6,4% em comparação com o mesmo período de 2016. 
 

Contudo, considerando somente modelos nacionais, o recuo é bem menor, de 0,9%, 
com 252,9 mil unidades vendidas. Já os mirrados 29,9 mil estrangeiros emplacados 

entre janeiro e fevereiro representam baixa expressiva de 36,1%, puxando a média 
geral para baixo. Não fosse por isso, os números indicariam um mercado praticamente 

estável em relação ao ano passado.  
 
Assim 2017 começou com o nível mais baixo em 10 anos de participação de veículos 

importados nas vendas totais do País, que no primeiro bimestre foi de apenas 10,6%.  
 

“As importações já vêm em processo de queda nos últimos anos [desde a sobretaxação 
imposta a partir de 2012], mas agora muitas empresas que só importavam passaram 
a produzir no Brasil e o consumidor compra modelos que antes só vinham de fora”, 

destaca Antonio Megale, presidente da Anfavea, para explicar parte da queda mais 
acelerada dos emplacamentos de modelos estrangeiros.  

 
“Isso é um reflexo do Inovar-Auto, que teve como objetivo fazer com que o Brasil não 
fosse apenas um grande mercado, mas também um grande produtor de veículos. Isso 

atraiu investimentos de muitas empresas em fabricação local que o programa 
incentivou a fazer aqui”, acrescenta.  

 
Com as restrições e os incentivos do Inovar-Auto, nos últimos dois anos Chery, BMW, 
Audi, Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover inauguraram fábricas no Brasil e lançaram 

carros montados no País – com grande volume de componentes importados mas 
classificados como nacionais – que hoje representam a maior parte das vendas dessas 

marcas. Outras montadoras também nacionalizaram a montagem de alguns modelos.  
 
Contudo, embora essa nacionalização tenha efeito estatístico na redução de 

importações, o dólar mais caro inviabilizou a venda de muitos modelos estrangeiros e 
todos os importadores, com ou sem fábricas no País, reduziram seus pedidos. “Deve 

haver uma estabilização para baixo nas vendas de importados”, avalia Megale.  
 
MÊS DECEPCIONANTE 

Sem a ajuda dos importados, o fato é que fevereiro foi outro mês de queda nas vendas, 
com 135,6 mil veículos novos licenciados, em declínio de 7,8% sobre janeiro e de 

7,6% sobre o mesmo mês de 2016. “Os números não foram bons, mais uma vez 
tivemos um mês decepcionante, abaixo do que esperávamos”, reconhece Megale.  
 

O dirigente credita o mau resultado ao pequeno número de dias úteis de fevereiro, 
apenas 18. “Houve crescimento de 12% na média diária de vendas, mas como o mês 

foi curto o número final de emplacamentos foi bastante baixo”, resume.  
 

“O carnaval nos últimos dias do mês freou os negócios. Tivemos ainda o problema de 
segurança com a paralisação por mais de 10 dias da polícia militar no Espírito Santo, 
que afetou também o Rio de Janeiro. São todos fatores que contribuíram para piorar 

o ambiente.”  
 

Megale também citou o baixo nível de crédito para compra de veículos: “As concessões 
tinham melhorado em janeiro, mas voltaram a piorar em fevereiro. No mês apenas 
51,3% das vendas foram financiadas, é um nível muito fraco”, destacou.  

 
A expectativa é de maior evolução do mercado neste mês. “Isso deve ocorrer porque 

janeiro e fevereiro são meses historicamente fracos em vendas. Março deve ser melhor 
até pelo maior número de dias úteis, mas não esperamos nenhuma recuperação 
expressiva. Melhora mesmo só deve acontecer a partir do próximo trimestre”, estima.  

 



Máquinas crescem 50% no primeiro bimestre 

08/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 

 

A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias neste primeiro bimestre somou 6 mil 
unidades e registrou alta de 49,9% sobre o mesmo período de 2016. A alta decorre 

do bom momento do agronegócio no Brasil.  
 
A maioria desses equipamentos é dos tratores de rodas, 4,9 mil unidades, que 

cresceram 64%. “Foi uma alta importante, mas sobre uma base pequena”, afirma Ana 
Helena de Andrade, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea), referindo-se ao fraco desempenho de 2016.  
 
A executiva recorda que os números dos dois primeiros meses de 2017 são parecidos 

com os registrados em igual período de 2008. 
 

“Estamos crescendo desde a metade de 2016. Para continuarmos nesse ‘círculo 
virtuoso’ é importante que não haja interrupção nas linhas de financiamento”, lembra 
Ana Helena. Em anos recentes, mudanças de regra em linhas de crédito oferecidas 

pelo governo causaram oscilações de mercado. 
 

CONSTRUÇÃO 
 
Ainda é muito ruim o desempenho das máquinas de construção, sobretudo por causa 

da interrupção dos investimentos pelo governo em obras de infraestrutura. O primeiro 
bimestre teve somente 22 tratores de esteiras (-15,4%) e 89 retroescavadeiras (-

47,6%) repassados das fábricas às concessionárias. 
 
EXPORTAÇÕES 

 
Os embarques de máquinas agrícolas e rodoviárias somaram nos dois primeiros meses 

1,2 mil unidades e anotaram alta de 27%. Parte desse bom desempenho é atribuída 
à Argentina: “Assim como o Brasil, ela também teve uma boa safra”, diz o presidente 
da Anfavea, Antonio Megale.  

A entidade recorda, porém, que o Brasil ainda está bem longe de seu potencial. No 
primeiro bimestre de 2008 foram exportadas 4,2 mil unidades, 250% a mais do que 

em 2017. 
 

Como consequência do bom desempenho dos mercados interno e externo, a produção 
local de máquinas somou 7,6 mil unidades e registrou alta de 62,9%. Até mesmo as 
retroescavadeiras anotaram crescimento (de 41,7%).  
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Indústria 4.0 deve ser contemplada em nova política automotiva 

08/03/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A discussão sobre a política automotiva que dará continuidade ao Inovar-Auto avança 
no governo federal. Quem garante é a Anfavea, entidade dos fabricantes de veículos, 
que admite estar trabalhando para que o programa inclua algum incentivo para a 

evolução local da Indústria 4.0, ou Internet Industrial, conceito que abrange 
conectividade, automação, uso de dados e de internet das coisas (IoT) para aumentar 

a eficiência das fábricas. 
 
“A tecnologia industrial avança globalmente e precisamos garantir que evolua também 

no Brasil, senão teremos fábricas e produção defasadas”, apontou Antonio Megale, 
presidente da Anfavea, em coletiva de imprensa na terça-feira, 7, para apresentar os 

resultados do setor automotivo. 
 
A AEA, Associação de Engenharia Automotiva, concorda que garantir a inserção do 

País no cenário da Indústria 4.0 é uma prioridade. A partir deste ano o assunto passou 
a integrar a agenda da entidade, que oferece consultoria técnica para que o governo 

desenvolva a legislação e a política industrial para o setor automotivo. 
 
Além do estímulo à Indústria 4.0, desde o ano passado a Anfavea defende a 

necessidade de incluir no programa medidas de apoio à cadeia de autopeças, incentivo 
à engenharia, pesquisa e desenvolvimento, além de novas metas de eficiência 

energética. A ideia também é assegurar mais previsibilidade para que as empresas se 
adequem, com políticas que tenham efeito por pelo menos 10 anos.  
 

O QUE JÁ ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO PARA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

Com exceção das medidas para o avanço da Indústria 4.0 defendidas por Megale, as 
outras iniciativas previstas para a sequência do Inovar-Auto já são consenso entre 
entidades do setor.  

 
Desde o ano passado o Sindipeças defende a necessidade de desenhar ações de apoio 

às empresas da cadeia produtiva, que devem sair ainda mais enfraquecidas da crise 
no mercado de veículos. A organização que representa o setor de autopeças também 

apoia a definição de novas metas de eficiência energética que seriam essenciais para 
que os veículos nacionais garantam competitividade em outros mercados.  
 

Margarete Gandini, diretora do Departamento de Indústrias de Transporte do 
Ministério da Indústria, Serviços e Comércio Exterior (MDIC), anunciou em setembro 

de 2016 que o governo está empenhado em “construir propostas a partir de resultados 
que já temos. Estamos avançando em eficiência energética e pesquisa e 
desenvolvimento; por isso os veículos que rodavam no País em 2012 já não são os 

mesmos de hoje. O abismo tecnológico não existe mais. Mas não avançamos o quanto 
gostaríamos no adensamento da cadeia produtiva”, apontou durante o Simea.  

 
A AEA concorda que estes serão os pilares da política industrial, mas alerta que as 
medidas não poderão anunciadas como um só pacote, como aconteceu com o Inovar-

Auto. “A ideia é definir alguns aspectos, como segurança e eficiência energética, e ir 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25428/industria-40-deve-ser-contemplada-em-nova-politica-automotiva


regulamentando aos poucos, como algo permanente”, declarou Edson Orikassa, 
presidente da entidade, em dezembro de 2016.  
 

Dessa forma, o Brasil escapa ainda da imagem negativa que o Inovar-Auto passou a 
ter internacionalmente depois da condenação do programa pela OMC, Organização 

Mundial do Comércio. A entidade considera o regime automotivo brasileiro 
protecionista por impor 30 pontos adicionais no IPI dos carros importados e por 

conceder incentivos às companhias que fabricam localmente. 
 

Faturamento da indústria aumenta 0,7% em janeiro 

08/03/2017 – Fonte: Portal Contabil 
 

 
 

O faturamento da indústria cresceu 0,7% e o rendimento médio do trabalhador 
aumentou 0,6% em janeiro de 2017, na comparação com dezembro de 2016. Os 
números são dessazonalizados, ou seja, livres das influências características dos 

períodos. 
 

As informações foram divulgadas ontem, 7, pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), através da pesquisa Indicadores Industriais.O nível de utilização da capacidade 
instalada também teve bom desempenho, com alta de 0,5%, alcançando 77,2% em 

janeiro deste ano. 
 

Empregos caem 0,5% 
Os demais indicadores, no entanto, foram negativos. As horas trabalhadas na 
produção caíram 0,9% e o emprego recuou 0,5%. A massa real de salários teve queda 

de 1,5%. Para a CNI, os dados indicam que ainda não há sinais claros de recuperação 
da atividade industrial. 

 
Na comparação com janeiro de 2016, todos os indicadores continuam negativos. O 
faturamento real teve queda da 6,9%, as horas trabalhadas na produção caíram 2,1%, 

o emprego recuou 4,7%, a massa real de salários diminuiu 5,4% e o rendimento médio 
real do trabalhador encolheu 0,6%. (AB). 

 

Dassault Systèmes amplia inovação em Experience-Thinking na plataforma 
3DExperience com a HTC Vive Business Edition 

08/03/2017 – Fonte: CIMM 
 

A Dassault Systèmes anuncia que os usuários da plataforma 3DExperience podem 
agora ver, explorar e validar o design de produto por meio da realidade virtual imersiva 

em qualquer estágio do seu processo de desenvolvimento com o suporte do sistema 
de realidade virtual HTC Vive™ Business Edition. Isso permite novas maneiras mais 
rápidas de criar e aprimorar experiências cativantes com os clientes. 

 
Os usuários da plataforma 3DExperience, incluindo designers, engenheiros mecânicos, 

profissionais de marketing, gerentes de projetos, gestores de produção e outros 
importantes tomadores de decisão de todos os segmentos, podem se conectar e 
utilizar o head-mounted display (em português, dispositivo de vídeo usado na cabeça) 
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Vive Business Edition da HTC e trabalhar em seus desktops com navegação natural 
em um ambiente de realidade virtual estereoscópico.  
 

Essa nova maneira de acessar, ver e explorar um modelo virtual nativo na plataforma 
3DExperience durante o desenvolvimento do produto aumenta a visão espacial para 

um melhor entendimento da profundidade, da solidez e do design de um objeto, o que 
não pode ser alcançado utilizando somente uma tela de computador. 

 
“A realidade virtual transcendeu os aplicativos voltados aos consumidores e agora está 
estabelecendo seu valor estratégico para uma tomada de decisões nos negócios. Essa 

tecnologia, alinhada às nossas soluções da plataforma 3DExperience, oferece uma 
maneira diferente e intuitiva que abre caminho para novas fronteiras na criatividade.  

 
Os designers e engenheiros podem facilitar a convergência da estética e dos 
requerimentos técnicos do produto ao mesmo tempo em que um profissional de 

marketing é capaz de influenciar a experiência do usuário para um impacto mais 
pessoal e emocional”, explica Olivier Ribet, Vice-Presidente para a Indústria de Alta 

Tecnologia da Dassault Systèmes. 
 
“O Vive Business Edition permite que os clientes da Dassault Systèmes utilizem a 

realidade virtual em alta escala com um baixo custo”, afirma Hervé Fontaine, Vice-
Presidente de Virtual Reality Enterprise e Business Development da HTC. 

 
“O sistema único de rastreamento a laser do Vive, que proporciona uma precisão 
submilimétrica e de baixa latência, se encaixa perfeitamente para os usuários dos 

aplicativos CATIA da Dassault Systèmes, que podem agora checar seus trabalhos em 
tempo real conforme modificam seu design.” 

 
A realidade virtual na plataforma 3DExperience apoiada pelo HTC Vive Business Edition 
reforça a colaboração entre a Dassault Systèmes e a HTC para levar essa tecnologia 

ao ambiente empresarial. 
 

Inflação de produtos na saída das fábricas é de 1,38% em 12 meses 

08/03/2017 – Fonte: CIMM 
 

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a inflação dos produtos 
industrializados na saída das fábricas, acumulou uma taxa de 1,38% em 12 meses, 

segundo dados coletados em janeiro. A informação foi divulgada hoje (7), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

Considerando-se apenas o mês de janeiro deste ano, a inflação ficou em 0,35%, abaixo 
das taxas de 1,29% de dezembro e de 0,68% de janeiro do ano passado. 

 
Dez das 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE tiveram aumento de preços 

de seus produtos em janeiro, com destaque para refino de petróleo e produtos de 
álcool (5,54%), metalurgia (3,28%) e impressão (3,22%). 
 

Das 14 atividades que tiveram deflação em seus produtos, a principal queda foi 
observada no setor de fumo (-3,47%). 

 

Hypertherm lança plataforma de plasma mecanizado que promete 

revolucionar a indústria de corte 

08/03/2017 – Fonte: CIMM 
 

A evolução mais significativa em termos de tecnologia para corte a plasma. Assim a 
Hypertherm, referência global em corte industrial, define o lançamento da plataforma 
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de plasma X-Definition, novidade que está disponível pela primeira vez em um sistema 
de 300 amperes, denominado XPR300. 
 

Essa nova plataforma de plasma combina a evolução da engenharia com melhorias 
sobre os processos atuais de alta definição, o que possibilita cortes de excelente 

qualidade em aço carbono, aço inoxidável e alumínio. Testes laboratoriais 
comprovaram o nível superior do corte (norma ISO-9013 Faixa 2) em aço carbono fino 

como em metais mais espessos (ISO-9013 Faixa 3).  
 
Para conseguir isso, os engenheiros da Hypertherm desenvolveram novos processos 

com patentes em aprovação, tais como as tecnologias Vented Water Injection™ (VWI) 
e Vent-to-Shield, bem como sistemas de Plasma Dampening. Como resultado, são 

obtidas bordas afiadas, menor angularidade e excelente acabamento em metais não 
ferrosos, a exemplo de alumínio e aço inoxidável. 
 

Por contar com o plasma X-Definition, o novo XPR300 da Hypertherm tornou-se o 
sistema mais eficiente desenvolvido até hoje – corta mais rapidamente e utiliza a 

energia de forma mais eficiente do que seus antecessores, caso da HyPerformance 
HPR260XD.  
 

A capacidade de perfuração também foi melhorada graças à maior potência e ao 
exclusivo processo assistido por argônio, que possibilita perfurações 30% mais fundas 

em aço carbono e 20% em aço inoxidável, em comparação com a HPR260XD.  
 
Em paralelo, a vida útil do consumível e a qualidade do corte durante esse período são 

drasticamente melhoradas, devido a avanços como o Cool Nozzle e a Arc Response 
Technology – este último protege os consumíveis de erros comuns à atividade de corte. 

Ao reduzir o impacto dos erros, os consumíveis XPR podem durar até três vezes mais 
do que as gerações mais antigas dos sistemas da concorrência. 
 

“Os lançamentos do Plasma X-Definition e do XPR300 representam um passo enorme 
nas capacidades da tecnologia de plasma”, afirmou Phill Parker, gestor de marketing 

de produtos mecanizados.  
 
“A combinação de velocidades de corte mais rápidas, qualidade de corte sem igual, 

funcionalidades intuitivas e monitoramento automático do sistema fazem dele o nosso 
plasma mais avançado e produtivo. De fato, abre um vasto leque de oportunidades 

para as empresas ao proporcionar cortes de qualidade e consistência, que o tornam 
adequado a aplicações anteriormente associadas ao laser, mas com um custo de 
investimento inicial do plasma muito inferior”. 

 
Apesar de ser o sistema mais avançado desenvolvido até hoje pela Hypertherm, o 

XPR300 é fácil de usar. Os sensores no abastecimento de energia oferecem códigos 
de diagnóstico refinados e melhoram significativamente a informação de 

monitoramento, ajudando os operadores e técnicos de manutenção. Isso reduz o 
tempo para resolução de problemas e gera dados que melhoram a otimização global 
do sistema e o tempo de operação. 

 
O sistema também foi desenhado com menor número de consoles e posições de 

conexão, para que os operadores gastem menos tempo na configuração e mais tempo 
no corte. Por exemplo, a funcionalidade EasyConnect™ permite que os operadores 
liguem rapidamente, sem a utilização de ferramentas, o cabo da tocha à tocha 

conectada ao console. Ao mesmo tempo, o eletrodo QuickLock™, com patente 
pendente, oferece um fácil aperto de quarto de volta que reduz ainda mais o tempo 

de configuração. 
 
Outra nova funcionalidade do design é a possibilidade de o operador trocar 

rapidamente de tocha com apenas uma mão. Todos os consoles possuem uma 



capacidade avançada por meio da seleção automática dos gases, que permite a 
seleção e execução de trabalhos de corte diretamente a partir do CNC, juntamente 
com Wi-Fi – possibilita que o sistema, ou mesmo vários sistemas, sejam monitorados 

à distância. 
 

Fundada em 1968, na cidade de Hanover (EUA), a Hypertherm está presente em 93 
países. Na América do Sul, conta com uma base na cidade de Guarulhos e um Centro 

de Distribuição (CD) em Cajamar, ambas no estado de São Paulo. Além de fabricar 
equipamentos para corte a plasma, laser e jato d´água, a Hypertherm fornece uma 
solução completa para o corte industrial, com produtos de automação (controladores 

de altura e CNC) e softwares de otimização de processo (CAD/CAM). Também é 
especialista no desenvolvimento e produção de tochas e consumíveis de alta 

performance. 
 

Produção industrial do Brasil cai menos do que o esperado em janeiro e dá 
sinais positivos 

08/03/2017 – Fonte: Reuters 

 
O ano começou com resultados melhores do que o esperado para a indústria do Brasil, 
diante do aumento da produção de bens intermediários, sinal de alguma melhora para 

atividade. 
 

Em janeiro, a produção da indústria teve recuo de 0,1 por cento em relação ao mês 
anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-
feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,35 por cento. 

 
Já na comparação com o mesmo mês de 2016, a indústria interrompeu 34 meses 

seguidos de quedas para subir 1,4 por cento, contra avanço esperado de 1,10 por 
cento. Esse resultado representa ainda a melhor leitura para janeiro nessa base de 
comparação desde 2013 (+6,5 por cento). 

 
"Aquele comportamento de queda frequente e disseminada parece que ficou para trás. 

Não quer dizer que a retomada vai ser consistente daqui para frente, mas parece que 
o fundo do poço está acabando. A boa notícia é que não está aprofundando mais", 
disse o economista do IBGE André Macedo. 

 
O setor terminou 2016 com queda de 6,6 por cento na produção, no terceiro ano 

seguido de perdas, afetado pela pior recessão já vivida pelo Brasil. 
 
Os dados do IBGE mostraram que a categoria de Bens Intermediários apresentou alta 

de 0,7 por cento na comparação mensal e de 0,8 por cento na anual. Os Bens de 
Consumo subiram 0,3 e 2,3 por cento, respectivamente. 

 
O grupo Bens de Capital, uma medida de investimento, mostrou contração de 4,1 por 

cento em janeiro sobre dezembro, mas subiu 3,3 por cento na comparação com um 
ano antes. 
 

O IBGE informou ainda que, dos 24 ramos pesquisados, 12 apresentaram taxas 
negativas em janeiro na comparação mensal, com destaque para o recuo de 10,7 por 

cento em veículos automotores, reboques e carrocerias. 
 
Na outra ponta, a produção de coque, produtos derivados do petróleo e 

biocombustíveis avançou 4,0 por cento e a de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 
teve alta de 21,6 por cento. 

 
Depois de sofrer com a recessão e fraqueza da confiança, indicadores sobre o setor já 
vinham apontando alguma melhora este ano. Em fevereiro, a contração da indústria 

perdeu força segundo o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN16F1KE-OBRBS
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A confiança apurada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) avançou com força em 
janeiro e voltou a cair no mês seguinte, porém num movimento de acomodação. A 
FGV não descarta nova melhora, diante de sinais mais favoráveis da economia como 

a queda dos juros. 

 

 


