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Bancos reduzem otimismo e cortam previsão para empréstimo
11/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Divulgação/BB

Prédio do Banco do Brasil, na capital federal
A lenta retomada da economia brasileira arrefeceu o otimismo dos bancos no segundo
trimestre e fez com que as instituições financeiras cortassem a projeção para o crédito
neste ano. Em vez de aumento de empréstimos, a previsão agora é de queda ou
estagnação nas carteiras.
O último a piorar sua projeção foi o Banco do Brasil, que divulgou seu resultado para
o período de abril a junho nesta quinta (10). Apesar do aumento de 47,1% no lucro,
para R$ 2,7 bilhões, a carteira de crédito recuou 7,6%, para R$ 696,1 bilhões.
Com isso, em vez de expansão projetada de 1% a 4% da carteira de crédito ampliada
neste ano, o banco passou a prever recuo entre 1% e 4%.
A revisão é maior ainda quando se considera o crédito para empresas. O BB, que já
projetava retração de 1% a 4% na carteira de pessoas jurídicas, ampliou a contração
para o intervalo de 8% a 11%.

"Todos os bancos tiveram que rever seu 'guidance' [projeção] com relação a isso,
porque realmente, por mais que nós esperássemos uma reação, ela não aconteceu da
maneira como a gente esperava", afirmou o presidente do BB, Paulo Caffarelli.
Antes do Banco do Brasil, o Bradesco já havia reduzido suas perspectivas para o
crédito neste ano. O banco estima retração de 1% a 5% na carteira, enquanto antes
apostava em crescimento de 1% a 5% –para uma inflação projetada de 3,45% em
2017. O Itaú Unibanco manteve a projeção de 0% a 4%. O Santander Brasil não
divulga suas perspectivas.
Para João Augusto Salles, economista da consultoria Lopes Filho, os bancos deveriam
ter sido mais cautelosos no início do ano. Mas ele diz que o efeito da delação da JBS,
que mergulhou o país em caos político a partir de maio, não pode ser descartado.
"Houve quebra de expectativa em relação aos fundamentos macroeconômicos do país.
A crise da JBS adiou a aprovação das reformas, que poderia destravar a economia",
diz o especialista.
O cenário anterior, de inflação baixa e taxa de juros Selic em um dígito, justificava a
projeção otimista para recuperação do crédito. "Mas ainda assim o quadro no início do
ano era muito obscuro para se trabalhar com a premissa de que apenas a taxa de
juros de um dígito favoreceria a retomada de crédito."
MELHORA
Caffarelli vê o segundo semestre "bem melhor" do que o primeiro no que diz respeito
a crédito. Para pessoas jurídicas, porém, a retomada deve demorar mais.
"É importante que a gente possa tratar o segmento de MPE [micro e pequenas
empresas] sabendo separar o joio do trigo. Sabendo separar aquelas empresas que
hoje continuam em atividade e têm capacidade de pagamento para tomar crédito",
diz.
Teto para contribuição sindical ainda está em discussão, diz ministro
11/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
Depois de dizer na quarta-feira, 9, que a nova contribuição sindical dos trabalhadores
teria um teto, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recuou e disse que o assunto
ainda está sendo discutido pelo governo.
Com a reforma trabalhista, acabou a contribuição sindical obrigatória, que corresponde
ao valor de um dia de trabalho. Ficou definido que uma nova contribuição seria paga
com valor definido por negociação coletiva. “O governo está dialogando com
trabalhadores, empregadores e sindicatos. Nos próximos dias, conclui-se consenso
nessa questão”, afirmou.
O ministro ressaltou que a decisão sobre o valor caberá à negociação coletiva. “Não
será o governo que determinará”, afirmou
Sindicatos se reúnem para traçar estratégias contra adiamento do reajuste
11/08/2017 – Fonte: FIEP (postado em 10-08-2017)
Enquanto o governo define o tamanho do pacote de medidas para reduzir os gastos
com pessoal, o funcionalismo se prepara para a guerra. Representantes de diferentes
sindicatos têm mantido reuniões para traçar estratégias contra o adiamento do
reajuste de 2018 para 2019 e outras medidas, como a limitação do salário inicial de
categorias a cerca de R$ 5 mil.

Várias carreiras já começam a discutir paralisações. A pressão também será grande
no Congresso Nacional. Como os aumentos estão previstos em lei, qualquer mudança
terá que passar pelo aval dos deputados e senadores. O adiamento deve ser enviado
por medida provisória, o que garantiria a entrada imediata em vigor e já traria
economia para o governo.
“Será uma pressão muito grande em cima dos parlamentares. É descumprimento dos
acordos, o governo tem que respeitar a segurança jurídica também para os
servidores”, afirma o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco
Central, Jordan Pereira.
As categorias também ameaçam recorrer ao Judiciário para derrubar as medidas.
“Com certeza uma das alternativas será recorrer à Justiça. Não vamos aceitar que o
governo jogue isso na conta dos servidores. É um desmonte do serviço público
federal”, afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco),
Cláudio Damasceno.
Os sindicalistas criticam a limitação do salário inicial do funcionalismo. “Vai causar
falta de atratividade. À medida que vai retirando todos os atrativos, você acaba
comprometendo a qualidade do serviço público”, afirmou Damasceno.
No fim de 2015, o governo concedeu reajuste 10,8%, parcelado em dois anos para o
chamado carreirão do Executivo, formado em sua maioria por funcionários da
burocracia administrativa.
Para as carreiras de Estado, que são formadas por funcionários geralmente de salários
mais elevados e que atuam em áreas como arrecadação, fiscalização e segurança, o
aumento foi de 27,9% em quatro anos: 5,5% em 2016; 6,99% em 2017; 6,65% em
2018; e 6,31% em 2019. São esses os servidores que serão atingidos agora pelo
adiamento, entre eles auditores da Receita, Policiais Federais, analistas do Tesouro
Nacional e do Banco Central.
Apesar das dificuldades fiscais do governo, os parlamentares são muitas vezes
sensíveis às reivindicações do funcionalismo. No ano passado, o reajuste para os
servidores do Judiciário, por exemplo, foi aprovado depois de inúmeras e barulhentas
paralisações em frente e nos corredores do Congresso Nacional.
Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff também teve que adiar o aumento já
negociado com servidores, de janeiro para agosto. Naquela época, no entanto, o
reajuste não estava previsto em lei, havia apenas sido acordado com as categorias.
Ford demite 364 por meio de telegrama
11/08/2017 – Fonte: DGABC

A Ford demitiu ontem, por telegrama, 364 trabalhadores que estavam afastados por
meio de lay-off (suspensão do contrato de trabalho). O volume representa quase 10%
dos 4.000 funcionários da montadora em São Bernardo.
Na correspondência à qual o Diário teve acesso, a companhia afirma: “Vários esforços
e medidas foram adotados pela Ford nos dois últimos anos, para a administração do
excesso de empregados na área de manufatura de São Bernardo, tais como férias
coletivas, down days, PDV (Programa de Demissão Voluntária), PPE (Programa de

Proteção ao Empregado) e TLO (Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho) – ou
lay-off. Mesmo com todas as ações destacadas acima, infelizmente a fábrica ainda
permanece com excedente de mão de obra, e outras medidas tornam-se urgentes.
Desta forma, comunicamos o término do TLO em 10/8/2017 (ontem), e a rescisão do
seu contrato de trabalho sem justa causa em 11/8/2017 (hoje).”
A Ford confirma a informação e reitera o que foi explicado aos funcionários no
telegrama. Procurado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC avisa que hoje, às 6h,
haverá assembleia em frente à portaria 18 – acesso pelo qual os operários demitidos
foram orientados a entrar. De acordo com a entidade, a decisão unilateral da
montadora não será aceita, e a orientação é que nenhum deles assine a rescisão.
Segundo o empregado que recebeu o telegrama e repassou aos colegas de trabalho,
“a fábrica acabou de nos comunicar que, devido ao excedente interno e externo, tomou
a decisão de demitir todos e todas que estão no lay-off, rompendo o diálogo com
sindicato”.
CRISE - Para administrar a queda nas vendas, a Ford concedeu duas férias coletivas
em curto espaço de tempo, em dezembro de 2016 – por 12 dias –, e em fevereiro –
de 21 dias. À época, a fabricante era a segunda que mais possuía operários em layoff na região: 710, sendo que 450 estavam afastados desde outubro de 2016 e, 260,
desde janeiro – o que representava 18% da força de trabalho da unidade sãobernardense.
No início do ano, o sindicato considerava a situação da fábrica norte-americana a mais
complexa de sua base de cinco montadoras, pois a empresa passava por crise na
planta de automóveis, tanto que implementou modelo em que por dois dias os
funcionários produziriam caminhões e, em um, carros.
Em entrevista ao Diário à época, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Rafael Marques criticou o fato de ser fabricado apenas um modelo de automóvel na
região, o New Fiesta, que ainda tem preço de mercado elevado, apontou. Questionados
sobre rumores de que a unidade pudesse fechar, no entanto, entidade e empresa
negaram.
“Isso não procede. A produção de caminhões está em recuperação e retomou o terceiro
lugar”, disse Marques. “Nossa briga é para diminuir o valor do New Fiesta e trazer
lançamento para a planta de São Bernardo, o New Fiesta Sedan.” Enquanto isso, em
Camaçari (Bahia) o terceiro turno foi retomado neste ano devido às vendas crescentes
do Ka.
De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores), a venda de caminhões recuou 13,7% em todo o País no acumulado do
ano até julho, e somou 25.984 unidades. A de automóveis, por outro lado, subiu
4,42%, para 999,4 mil carros.
Servidores públicos ameaçam recorrer à Justiça por reajuste
11/08/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo
Sindicatos alegam descumprimento de acordo na proposta de adiamento do
reajuste salarial e já começam a discutir paralisações
Enquanto o governo define o tamanho do pacote de medidas para reduzir os gastos
com pessoal, o funcionalismo se prepara para o embate. Representantes de diferentes
sindicatos têm mantido reuniões para traçar estratégias contra o adiamento do
reajuste de 2018 para 2019 e outras medidas, como a limitação do salário inicial de
categorias a cerca de R$ 5 mil.

Para o presidente do Sindifisco, Cláudio Damasceno, as medidas propostas pelo
governo são uma tentativa de "desmonte do serviço público federal” Foto: Dida
Sampaio/Estadão
Várias carreiras já começam a discutir paralisações. A pressão também será grande
no Congresso Nacional. Como os aumentos estão previstos em lei, qualquer mudança
terá que passar pelo aval dos deputados e senadores. O adiamento deve ser enviado
por medida provisória, o que garantiria a entrada imediata em vigor e já traria
economia para o governo.
“Será uma pressão muito grande em cima dos parlamentares. É descumprimento dos
acordos, o governo tem que respeitar a segurança jurídica também para os
servidores”, afirma o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco
Central, Jordan Pereira.
As categorias também ameaçam recorrer ao Judiciário para derrubar as medidas.
“Com certeza uma das alternativas será recorrer à Justiça. Não vamos aceitar que o
governo jogue isso na conta dos servidores. É um desmonte do serviço público
federal”, afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco),
Cláudio Damasceno.
Os sindicalistas criticam a limitação do salário inicial do funcionalismo. “Vai causar
falta de atratividade. À medida que vai retirando todos os atrativos, você acaba
comprometendo a qualidade do serviço público”, afirmou Cláudio Damasceno.
Carreirão. No fim de 2015, o governo concedeu reajuste 10,8%, parcelado em dois
anos para o chamado “carreirão do Executivo”, formado em sua maioria por
funcionários da burocracia administrativa.
Para as carreiras de Estado, que são formadas por funcionários geralmente de salários
mais elevados e que atuam em áreas como arrecadação, fiscalização e segurança, o
aumento foi de 27,9% em quatro anos: 5,5% em 2016; 6,99% em 2017; 6,65% em
2018; e 6,31% em 2019. São esses os servidores que serão atingidos agora pelo
adiamento, entre eles auditores da Receita, Policiais Federais, analistas do Tesouro
Nacional e do Banco Central.
Apesar das dificuldades fiscais do governo, os parlamentares são muitas vezes
sensíveis às reivindicações do funcionalismo.
No ano passado, o reajuste para os servidores do Judiciário, por exemplo, foi aprovado
depois de inúmeras e barulhentas paralisações em frente e nos corredores do
Congresso Nacional.
Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff também teve que adiar o aumento já
negociado com servidores, de janeiro para agosto. Naquela época, no entanto, o
reajuste não estava previsto em lei, havia apenas sido acordado com as categorias.

Empresários se unem a sindicatos em crítica a Imposto de Renda maior
11/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

A ideia de elevar impostos para mais ricos produziu insólita parceria entre empresários
e sindicalistas.
Assim que o governo expôs que estuda impor alíquota de até 35% de IR sobre salários
acima de R$ 20 mil, a gritaria foi geral.
Mas, enquanto entidades patronais se recusam a discutir alta de impostos de qualquer
espécie, os sindicatos acusaram "o caráter de desespero" da medida.
"Há uma busca por recursos onde é mais fácil", diz Ricardo Patah, da UGT.
A proposta, na avaliação de especialistas, não faria muito sentido se encaminhada de
maneira isolada.
Um bom ponto de partida, dizem, seria mexer na tributação de profissionais que
recebem como pessoa jurídica em regimes especiais, como Simples e lucro presumido,
cuja alíquota média gira em torno de 15%.
Essa é a grande distorção de um sistema bastante desigual, diz Eduardo Fleury, do
escritório FCR Law.
No Brasil, o grupo com renda média anual de R$ 5 milhões (0,05% mais rico) detém
8,2% da renda nacional. Na Colômbia, onde a concentração também é grande, a fatia
fica em 5,4%.
Sergio Gobetti, economista do Ipea, endossa o fim de algumas isenções, como do lucro
distribuído como dividendo de empresas fora de regimes especiais e de aplicações
como LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito Agrícola).
"A isenção tributária desses títulos funciona como incentivo à poupança, diz José
Roberto Afonso, pesquisador do IBRE/FGV. "A queda da arrecadação é estrutural, não
tem saída fácil."

Para Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), o ideal é que
houvesse uma diretriz clara da reforma do modelo tributário. "Infelizmente, a
discussão vem sendo feita em termos de medidas para aumentar a arrecadação, e não
para melhorar a qualidade do sistema tributário."
Cortar despesas é única saída para evitar mais impostos, diz Meirelles
11/08/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Em meio à discussão sobre a nova meta fiscal —o novo objetivo deve ser anunciado
na próxima segunda-feira (14)—, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles afirmou
que o único caminho para evitar alta de impostos é cortar despesas.
"É importante lembrar que o governo só tem duas fontes de financiamento: ou
aumenta impostos ou toma mais recursos emprestados da sociedade, o que aumenta
a dívida e os juros", afirmou, durante evento no Palácio do Planalto realizado após
reunião entre a equipe econômica e o presidente Michel Temer sobre a meta.
O único caminho, disse o ministro, é cortar gastos públicos.
"O caminho para nós não aumentarmos impostos mais, para a inflação ficar baixa e
para os juros caírem, é de fato controlar as despesas. É a única saída e já começa a
acontecer no Brasil", disse.
Retração no crédito às empresas eleva inadimplência e provisões do BB
11/08/2017 – Fonte: DCI
Na contramão de seus pares privados, Banco do Brasil teve alta nos calotes e
registrou a maior reserva em mais de três anos. Expectativa, porém, é de
estabilidade nesses índices no 2º semestre

Apesar da alta de 67,3% no lucro líquido do Banco do Brasil no primeiro semestre ante
igual período de 2016, a queda de 15,4% na carteira de crédito para empresas
alavancou calotes e elevou as provisões do banco para o maior patamar em mais de
três anos.
O lucro líquido ajustado do banco atingiu os R$ 5,164 bilhões no primeiro semestre de
2017, crescimento superior a 60% em relação aos R$ 3,087 bilhões registrados nos
seis primeiros meses de 2016.

Da outra ponta, os empréstimos para pessoas jurídicas saíram de R$ 327,6 bilhões
para R$ 277,2 bilhões na mesma comparação, queda puxada, principalmente, pelos
micro, pequenos e médios empreendimentos.
De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, o aprofundamento da
crise e o forte impacto nas empresas menores acabou repercutindo tanto nos níveis
de inadimplência, quanto no volume provisionado.
Na mesma linha, enquanto o índice de calotes do Sistema Financeiro Nacional recuou
de 3,90% para 3,70% do primeiro para o segundo trimestre deste ano, os atrasos
acima de 90 dias do BB subiram de 3,47% para 3,70% e as provisões atingiram o
maior patamar em mais de três anos, com R$ 37,9 bilhões.
"Tínhamos um grande volume de empréstimos voltado para as pequenas empresas e
isso reflete na inadimplência. Além disso, temos as questões conjunturais que abalam
o índice de pessoas físicas e alguns casos pontuais de grandes empresas com altos
valores em atraso o que afeta bastante esses níveis", explica Caffarelli. Ele pondera,
porém, que a perspectiva é de equilíbrio nesses índices ainda neste ano.
"A expectativa é de que o segundo semestre mostre essa estabilidade", acrescenta.
Da mesma forma, o BB apresentou novas projeções para 2017. No guidance do banco,
a previsão do crédito para pessoas jurídicas passou de uma queda de 4% a 1% para
um recuo de 11% a 8%. Para pessoas físicas, saiu de +4% a +7% para +2% a +5%.
Na carteira ampliada, a estimativa saiu de +1% a +4% para uma queda de 4% a 1%.
"Estamos prevendo um crescimento do crédito para o segundo semestre, mas não irá
compensar o ciclo inteiro. Só conseguiremos mostrar melhora na carteira futura e a
partir dos próximos semestres", diz o vice-presidente de negócios de varejo do Banco
do Brasil, Marcelo Labuto.
A carteira ampliada do BB subiu 1,1% no segundo trimestre em relação aos três
primeiros meses do ano (de R$ 688,7 bilhões para R$ 696,1 bilhões), mas caiu 7,5%
na comparação entre o primeiro semestre deste ano e igual período de 2016.
Receitas de tarifas
A perspectiva de retomada gradual do crédito, por outro lado, destaca a necessidade
de mudança na composição do lucro, que atualmente consiste em 60% proveniente
do crédito, 30% das receitas com tarifas e serviços e 10% de tesouraria.
Para Labuto, apesar de o banco não ter uma estimativa, é natural que ao longo do
tempo, a composição fique mais igualitária, principalmente para facilitar a "passagem
por momentos de crise". "Talvez algo como 40%, 40% e 20%, mas não tem como
prever", conclui o vice-presidente do banco.
A receita com tarifas e serviços é uma das vertentes que tem salvado o lucro do BB
em cenário de queda de crédito. No primeiro semestre, a alta foi de 10% em relação
a igual período de 2016, de R$ 11,285 bilhões para R$ 12,411 bilhões.
Novos Projetos de Lei- Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 25. XIII. 9 de
agosto de 2017
11/08/2017 – Fonte: FIEP (postado em 10-08-2017)
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa
do Estado, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Para acessar a íntegra, CLIQUE AQUI.
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11/08/2017 – Fonte: Cenofisco (postado em 10-08-2017)
Foi publicada no DOU de 30/03/2017 - Edição Extra a Medida Provisória nº 774/17,
que dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, conhecida como
desoneração da folha de pagamento.
Ressaltamos que referida Medida Provisória entrou em vigor na data de sua publicação,
ou seja, em 30/03/2017, produzindo efeitos a partir de 01/07/2017, perdendo sua
eficácia no dia 09/08/2017.

Esclarecemos que mesmo com a perda da eficácia, ou melhor, a perda da vigência, as
relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência
conservar-se-ão por ela regidas, de acordo com o § 11 do art. 62 da Constituição
Federal.
Portanto, para a competência julho/2017, aplicar o que consta na Medida Provisória
nº 774/17 e, para as competências subsequentes aguardar eventual publicação oficial
de norma no Diário Oficial da União que trate da referida matéria.
Meirelles: resultados do IPCA e Caged confirmam que Brasil está no caminho
certo
11/08/2017 – Fonte: R7 (postado em 10-08-2017)
Índice fechou julho com alta de 0,24% de acordo com IBGE

Brasil abriu 35.900 vagas de emprego formal em julho BBC BRASIL
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou nesta quarta-feira (9) o Twitter para
comemorar os índices de inflação e de emprego divulgados hoje. Segundo ele, esses
resultados confirmam que o "Brasil está no caminho certo" e que "as medidas corretas
trazem resultados concretos".
A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou
julho com alta de 0,24%, de acordo com o IBGE. A taxa acumulada pela inflação no
ano até julho foi de 1,43%. No acumulado em 12 meses, o IPCA foi de 2,71%. "Os
dados de hoje do IPCA mostram que a inflação nos últimos 12 meses foi a menor
desde 1999", comentou Meirelles, na rede social.
Já o Ministério do Trabalho informou que o Brasil abriu 35.900 vagas de emprego
formal em julho, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados). Nos sete primeiros meses de 2017, o resultado é positivo em
103.258 postos de trabalho.
— Também tivemos resultados positivos hoje na geração de empregos, com a criação
de vagas formais no País pelo quarto mês consecutivo.
Para Meirelles, os resultados são sinais da recuperação da economia do País após a
maior recessão da história.
— É hora de consolidar o que já foi conquistado e garantir condições para a
sustentabilidade do crescimento de longo prazo.
LDO estabelece aumento do salário mínimo em 2018 para R$ 979
11/08/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo (postado em 10-08-2017)
Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada hoje por Michel, prevê, ainda, um
déficit primário de de R$ 131,3 bilhões para o conjunto do setor público

consolidado (que engloba o governo federal, os estados, municípios e as
empresas estatais)
O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira, 9, com vetos, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018. A LDO estabelece as metas e prioridades
do governo para o ano seguinte e orienta a elaboração da lei orçamentária anual.
O texto sancionado mantém a meta fiscal proposta pelo governo e prevê, para 2018,
um deficit primário de R$ 131,3 bilhões para o conjunto do setor público consolidado
(que engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais), sendo
R$ 129 bilhões para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e R$ 3,5
bilhões para o Programa de Dispêndios Globais.

A LDO estipula o aumento do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979 Foto: Tiago
Queiroz/Estadão
A LDO estipula o aumento do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979. Também projeta
um crescimento real da economia brasileira de 2,5%, taxa básica de juros (Selic) em
9%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,5% no ano e o
dólar a R$ 3,40 no fim de 2018.
Esta será a primeira LDO a entrar em vigor após aprovação do teto de gastos públicos,
que atrela os gastos à inflação do ano anterior, por um período de 20 anos.
Vetos. Um dos vetos foi ao item que registrava que o Executivo adotaria providências
e medidas, inclusive com o envio de proposições ao Legislativo, com o objetivo de
reduzir o montante de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira,
creditícia ou patrimonial. A justificativa ao veto é que “o dispositivo poderia tornar
ilegal medidas de caráter concessivo que se apresentem prementes ao longo do
exercício.”
Outro ponto vetado é o que previa que projetos de lei e medidas provisórias
relacionadas ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais não poderiam ser
usados para conceder reajustes salariais posteriores ao término do mandato
presidencial em curso.
O governo argumentou que "a limitação prejudica a negociação das estruturas salariais
com os servidores dos três poderes, impondo um marco final curto para a concessão
de reajustes salariais”. O texto lembra que muitas vezes reajustes são concedidos de
forma parcelada em mais de um exercício fiscal.
Salários pagos pelo BNDES fazem ‘corar qualquer pessoa de bom senso’, diz
TCU
11/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
O Tribunal de Contas da União (TCU) começou a fazer uma varredura nos salários e
benefícios de remuneração pagos pelas estatais federais. O objetivo é identificar
exageros da gestão pública e possíveis irregularidades na concessão de benefícios.
A auditoria foi aprovada pelo plenário da corte de contas no dia 14 de junho e está
sendo conduzida pelo ministro relator Walton Alencar Rodrigues. Em sua justificativa

para realizar o trabalho, Walton citou o exemplo do BNDES, banco estatal que,
segundo o ministro, chegou a transferir “centenas de milhões de reais da atividade fim
da instituição para seu fundo de pensão, de forma absolutamente criminosa,
inconstitucional e ilegal”.
“Cito especificamente o BNDES, cujos 5 mil empregados, sobre receberem 16 salários
por ano, fazem-no em valores que fariam corar qualquer pessoa dotada de bom senso.
Afinal, não dependem do Tesouro, mas a União é a maior acionista”, afirmou Walton,
em comunicado que oficializou o início da auditoria.
“Em última análise, é dinheiro público que custeia os altíssimos salários. E indago com
que moral ou fundamento pode um bancário da estrutura ordinária de uma empresa
estatal ganhar mais do que um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), digo,
várias vezes o subsídio de um ministro do STF, ou plúrimas vezes o que ganha o seu
congênere na iniciativa privada.”
Segundo o ministro, todos os dados relacionados aos salários pagos pelas estatais no
Brasil “constituem segredo guardado a sete chaves” e que, quando tornados públicos,
passam a ser “motivo de escândalo”.
“Veja que não estou a tratar do quadro de dirigentes, mas do empregado normal,
integrante da estrutura de pessoal da estatal. Para mim, a violação do princípio da
moralidade é evidente e patente”, declarou Walton, na ocasião.

Artigo: O impacto positivo da terceirização
11/08/2017 – Fonte: Gazeta do Povo (postado em 10-08-2017)
A defesa da terceirização é a garantia para a livre iniciativa na economia
brasileira

Mundialmente, a terceirização é considerada uma solução eficaz que gera empresas
mais competitivas e especializadas. Devido ao avanço tecnológico (uma tendência
irreversível) e à necessidade de se contar com profissionais qualificados para tarefas
específicas, é impossível exigir que uma empresa trabalhe individualmente e
verticalizada, englobando todas as atividades inerentes à sua operação. Hoje, as
companhias trabalham em rede, cada uma contribuindo com sua especialidade,
gerando melhores resultados e vantagens para o consumidor final.
A terceirização é uma realidade instituída mundo afora, impossível de ser revertida.
Chega a responder por mais de 70% do processo de produção em muitos setores da
economia, como o aeronáutico e o automobilístico, que utilizam serviços terceirizados
provenientes de outros países, dada a complexidade de sua operação. Mesmo no setor
público, parte relevante dos serviços é terceirizada, inclusive no Judiciário.
Particularmente no mercado imobiliário, seja na construção e incorporação ou em
loteamentos e comercialização, é indispensável o uso de terceiros com diferentes
expertises. É o caso de serviços temporários como a feitura de fundações de edifícios,
em que por pouco período de tempo os profissionais especializados nisso são
contratados. Terminado este serviço, eles se deslocam para outra obra, tornando mais
eficaz o trabalho.

É um entendimento errado pensar que a terceirização implica em perdas de direitos
trabalhistas
É um entendimento errado pensar que a terceirização implica em perdas de direitos
trabalhistas. Pelo contrário: a garantia é incrementada, e muitas vezes a empresa
contratante também assume algumas concessões de benefícios.
Na maior parte das vezes, aliás, ela garante mais oportunidades de trabalho, com
melhor qualidade tanto no serviço como nas relações profissionais. Em paralelo, é
ilusório entender que as empresas vão terceirizar tudo. A contratante, gestora da
produção, administração e vendas, mantém consigo os profissionais habilitados nessa
vocação, terceirizando as atividades específicas naquilo em que a especialização
melhora o produto.
A defesa da terceirização é a garantia para a livre iniciativa na economia brasileira,
prevista no texto constitucional. Ela é fator determinante para o barateamento dos
produtos e melhoria de sua qualidade. Ao mesmo tempo, o número de empregos que
esse processo gera é amplamente benéfico para toda a economia; basta ver o exemplo
de vários países desenvolvidos, como Estados Unidos, Suécia, Bélgica e Noruega. Até
mesmo na América Latina é possível ver casos de sucesso, como na Colômbia.
A terceirização traz um expressivo aumento de rendimento líquido para o profissional,
fomentando o consumo e, novamente, elevando a economia nacional a patamares
mais saudáveis.
Derrubar barreiras para a terceirização é dar segurança jurídica para as empresas,
tornando-as mais confiantes para contratar. A burocrática relação trabalhista no Brasil
sempre foi uma âncora, limitando o desenvolvimento e emprego, e mais: gerando
informalidade condenável.
Se boa parte da população vê com ressalvas este fenômeno, é devido à grande
campanha contrária de sindicatos de trabalhadores, entidades e representantes da
Justiça trabalhista, alegando que isso significaria seu enfraquecimento. Uma espécie
de corporativismo a ser desmistificado.
Com o tempo, todos verão que as mudanças empreendidas em prol do serviço
terceirizado são para beneficiar todas as relações de trabalho, eliminando conflitos e
custos judiciais com decisões muitas vezes ideológicas.
Como mencionou, em artigo, o juiz do Trabalho Alessandro da Silva, em 2015 a Justiça
do Trabalho teria distribuído R$ 8,5 bilhões aos reclamantes, enquanto o custo dessa
instituição em 2016 foi de R$ 17 bilhões. Seria menos custoso para nossa sociedade
se a Justiça do Trabalho fosse fechada e todo o seu orçamento fosse distribuído entre
os trabalhadores.
Sergio Mauad é conselheiro do Secovi-SP e colaborador da Fiabci-Brasil.
Ministro: criação de 35,9 mil vagas em julho indica recuperação geral da
economia
11/08/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho (postado em 10-08-2017)
Ronaldo Nogueira aponta retomada do poder de compra da população como um dos
principais motivos da geração de empregos; saldo no ano chega a 103,2 mil postos
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de
julho mostram que a economia brasileira está dando sinais gerais de recuperação. A
opinião é do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que divulgou os dados nesta
quarta-feira (09), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília.

O Brasil teve crescimento do número de empregos pelo quarto mês consecutivo, com
a abertura de 35,9 mil novas vagas formais, resultantes de 1.167.770 admissões e
1.131.870 desligamentos. No acumulado do ano, os números apontam a criação de
103.258 postos de trabalho. “O conjunto da economia dá sinais de recuperação”,
comentou o ministro, prevendo que mês que vem os números podem ser ainda
melhores.
Segundo Ronaldo Nogueira, o resultado do Caged em julho foi influenciado pela volta
do poder de compra da população. Ele destacou os números positivos da Indústria da
Transformação, que “decolou” com a abertura de 12.594 vagas, e a Construção Civil,
que voltou a gerar empregos (+724 vagas) depois de 33 meses de saldo negativo. “O
último dado positivo da Construção Civil havia sido em setembro de 2014. Os números
de julho ainda são pequenos, mas depois de 33 meses negativos, é um dado
animador”, observou.
Também se destacaram, segundo o ministro, a Indústria de Produtos Alimentícios,
com 7.995 postos, e a Indústria do Material de Transporte, que criou 2.282 postos.
Nesse subsetor, chama a atenção a Indústria Automobilística. “Esses setores são
fortemente associados a financiamentos. Isso indica a volta da capacidade de compra
e da demanda por crédito pela população”, disse o ministro, ao detalhar os números
da Construção Civil e da Indústria Automobilística, que envolvem bens duráveis e de
valor elevado.
Medidas - Na avaliação de Ronaldo Nogueira, o saldo positivo já reflete de maneira
mais consistente medidas como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), à medida que parte desses recursos foi usada para saldar
dívidas. “Quem pagou as dívidas tem a possibilidade de obter novo crédito. Isso acaba
gerando mais compras e, consequentemente, a abertura de novas vagas”, analisou.
A expectativa é de que os números continuem positivos no restante do ano, pelo
menos até novembro, com a possibilidade de um ajuste no mês de dezembro. Mesmo
considerando que “ainda há muito a recuperar”, Ronaldo Nogueira acredita que a
tendência de crescimento e retomada do emprego está consolidada.
Ele também voltou a prever a abertura de mais vagas, nos próximos dois anos, a partir
da entrada em vigor da modernização da legislação trabalhista. “Com as novas
modalidades de contratos e a segurança jurídica, a previsão é de que nos próximos
dois anos sejam criados dois milhões de empregos no país”, disse.
Emprego reage em metade dos Estados
11/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro (postado em 10-08-2017)
Desde outubro, Izabel Maria Tavares Silva, de 50 anos, esperava uma vaga na Fazenda
Santa Irene, em Bebedouro, no interior do Estado de São Paulo. Em 13 de junho, ela
começou na colheita da laranja.
A produção da fazenda neste ano deve atingir 30 mil caixas (de 40,5 quilos), 10 mil a
mais que a de 2016. Nos últimos meses, o clima favoreceu a citricultura nacional. A
safra de 2017 será de 364,47 milhões de caixas, a maior em cinco anos. Também
ajudou Izabel a realizar o sonho de ter um emprego com carteira. “No passado, já
tinha trabalhado com a laranja aqui. Mas deu uma seca e mandaram todo mundo
embora.”
O desempenho favorável da agropecuária e da indústria, especialmente de setores
ligados à exportação, garantiu que Izabel e outros trabalhadores voltassem ao
mercado. No 1.º semestre, entre demissões e admissões, 67.358 vagas com carteira
foram abertas.

Foi o primeiro resultado positivo em dois anos para o período. Também mais de 50%
dos Estados – 14 de 26 – tiveram saldo positivo de emprego entre janeiro e junho. No
Distrito Federal (DF), houve queda. No mesmo período de 2016, só quatro Estados
estavam no azul, aponta um estudo do economista da Confederação Nacional do
Comércio, Fabio Bentes, com dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).
A maioria dos Estados que encerraram o semestre com saldo positivo de emprego está
no Centro-Sul, exceto o Rio de Janeiro – onde foram destruídas 65,5 mil vagas – e o
DF (mais informações abaixo). “Há um corte claríssimo entre o Centro-Sul e o
Norte/Nordeste, onde a situação está muito ruim”, disse.
Bentes ponderou que o resultado positivo do 1.º semestre é ainda tímido, cerca de
10% do saldo de vagas abertas no mesmo período de 2014, o último positivo. “Mas,
de fato, estamos diante de um início de recuperação: 2015 e 2016 foram anos de
fechamento líquido de vagas.”
Para o professor da Universidade de São Paulo Hélio Zylberstajn, o emprego formal
parou de piorar no 1.º semestre. “Houve estabilização e isso já é uma baita boa
notícia.”
Ele sustenta a opinião mostrando que, se forem expurgadas as vagas da agricultura,
o saldo de postos dos demais segmentos de janeiro a junho deste ano foi negativo em
49,7 mil, muito inferior ao do mesmo período de 2016 (-621,7 mil), na mesma base
de comparação.
Estados com agropecuária e indústria fortes conseguiram terminar o semestre com
saldos positivos. O estudo da CNC confirmou a interiorização do emprego. No ranking
das 20 cidades que mais geraram vagas no 1.º semestre só consta uma capital,
Goiânia (GO). “Nenhuma das nove regiões metropolitanas teve saldo positivo no
emprego”, disse Bentes, argumentando que a agropecuária e a indústria estão fora
desses locais.
Interior
Localizada no interior de São Paulo, Franca lidera a lista de cidades que mais geraram
emprego. O saldo de vagas foi de 6.001 vagas no 1.º semestre.
Dessas, 4.710 são da indústria do calçado, praticamente o mesmo número do 1.º
semestre de 2016. “O fato de o emprego ter ficado estável já está bom, parou de
piorar”, disse presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, José Carlos
Brigagão do Couto.
Voltada para o sapato masculino, a indústria de Franca é sazonal: demite no último
bimestre do ano e contrata no 1.º trimestre.
Neste ano, o déficit entre as demissões do último bimestre de 2016 e contratações do
1.º trimestre foi o menor desde 2012. Neste ano, a sazonalidade do emprego está
mais favorável porque as exportações no 1.º semestre subiram 2,12% em pares e
16,83% em dólar, por causa de novos mercados.
A reação do emprego com carteira, segundo Bentes, deve ser o lastro para a melhora
do consumo nos próximos meses.
Animada, Izabel, que acaba de se empregar na colheita de laranja, faz planos: “Tenho
uns trenzinhos meio velhinhos, que a gente quer renovar: fogão, armário. Mas só mais
para frente”.

Brasil e Irã negociam acordos para atingir meta de US$ 5 bilhões no comércio
bilateral
11/08/2017 – Fonte: CNI
Governos dos dois países apresentam alternativas para a falta de
financiamento privado às exportações. Bancos brasileiros têm receio de
manter relacionamento com os iranianos e sofrer punições por sanções dos
Estados Unidos
"O novo desafio é convencer os bancos brasileiros de que eles não estão sujeitos a
punições, caso negociem com o Irã" - Rodrigo Azeredo, embaixador do Brasil no Irã

O Irã é um país estratégico por sua posição na Ásia Central. No Oriente Médio possui
um mercado consumidor de 80 milhões de pessoas e sua economia está em
crescimento. No ano passado, após a suspensão das sanções americanas, seu PIB
cresceu 13% e esse potencial não passou despercebido pelo Brasil.
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra oportunidades em
pelo menos 203 produtos de dez setores brasileiros. A dificuldade é como financiar as
exportações, já que os bancos brasileiros não mantêm relacionamento financeiro com
o Irã, por receio de sofrer punições dos Estados Unidos.
Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) e apoio do Banco Central do Brasil e do Ministério das Relações
Exteriores, nessa última quarta-feira (9) a CNI organizou o Seminário Relações
Econômicas Brasil – Irã. O evento contou com a participação do presidente do Banco
Central do Irã, Hossein Yaghoobi, e do embaixador do Irã no Brasil Seyed Ali
Saghaeyan, além de autoridades e empresários brasileiros.
O embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo Azeredo, explicou que o novo desafio é
convencer os bancos brasileiros de que eles não estão sujeitos a punições, caso
negociem com o Irã. No curto prazo, Azeredo lembrou que os bancos iranianos
possuem uma grande rede de acordos de correspondentes bancários com instituições
na Europa e na Ásia, que podem ser usados pelas instituições brasileiras.
Além disso, o Banco Central do Brasil e do Irã começaram a estudar a possibilidade
de utilizar o sistema de pagamento em moedas locais, entre os bancos centrais. “É
claro que esse sistema de pagamento em moedas locais ajuda, facilita, mas nunca
substituirá as relações bancárias que são sempre importantes”, disse Azeredo.
Existe ainda a possibilidade de se abrir uma linha de financiamento de longo prazo
com o BNDES, que seria um arranjo financeiro entre os governos com as garantias
negociadas, para projetos estruturantes.
CRESCIMENTO DO COMÉRCIO – “A reabertura do Irã para o mundo nos dá a
possibilidade de caminhar para um patamar novo de comércio bilateral. Hoje em dia,
o nosso comércio está na casa de US$ 2,3 bilhões. Mas ainda há muito a fazer,
principalmente se temos presente a ambiciosa marca de US$ 5 bilhões que

estabelecemos para o comércio bilateral”, explicou o subsecretário-geral de
Cooperação Internacional, Promoção Comercial e Temas Culturais do Itamaraty,
embaixador Santiago Mourão.
Segundo ele, para avançar no comércio bilateral o governo brasileiro e o governo
iraniano estão empenhados em encontrar as alternativas e os caminhos para
normalizar o relacionamento financeiro entre os dois países. “É preciso que o setor
privado, que é quem opera em última instância, esteja do nosso lado. E também se
envolva na montagem de arquitetura que permita esse fluxo”, ressaltou.
O presidente do Banco Central do Irã, Hossein Yaghoobi, afirmou que as sanções foram
muito pesadas para o país. No entanto, eles têm trabalhado para fortalecer os
instrumentos do sistema financeiro, o que tem sido reconhecido por outros BRICS,
como China e Rússia. Neste momento, o Irã está voltado para uma estratégia de
ampliação das relações comerciais e acredita que o Brasil pode ser sua ponte na
América Latina.
“O comércio nunca para. Se não tiver o canal bancário, o pagamento vai passar por
meios não confiáveis. É sobre isso que estamos falando: os bens do Brasil estão
entrando no Irã com risco”, afirmou Yaghoobi.
OPORTUNIDADES – Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos
Abijaodi, existem oportunidades de comércio, investimentos, integração e de
cooperação não exploradas em diversas áreas como energia, indústria de defesa, setor
automotivo, químico, transporte e siderurgia, com altas tarifas.
“Neste momento, defendemos que o Mercosul negocie um acordo comercial com o
Irã”, afirmou Abijaodi. Já o especialista em Negociações Internacionais da CNI,
Fabrízio Panzini, lembrou que "o Brasil enfrenta tarifas que variam entre e 4% a 40%
e o acordo comercial é o principal caminho para reduzir esse custo".
Entre outras oportunidades, o coordenador de Inteligência e Comércio da APEX-Brasil,
Igor Celeste, afirmou que na próxima década o Irã deve renovar sua frota de aviões,
com 400 a 500 novas aeronaves.
"Além disso, há oportunidades no setor de beleza. Os iranianos aceitam bem produtos
estrangeiros nesta área, e franquias. A Yogoberry, por exemplo, já está no mercado
iraniano", acrescentou.
Brasil quer entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)
11/08/2017 – Fonte: CNI (postado em 07-08-2017)
Ingresso modernizaria o mercado brasileiro, tornando-o mais atraente aos
investidores. Se aprovado pelo Conselho da OCDE, o Brasil será o único país
a fazer parte do grupo BRICS e dessa organização, simultaneamente

No final de maio, o governo brasileiro formalizou pedido para aderir à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse é o último passo do
rito para tentar entrar no restrito “Clube dos Ricos”.

A adesão do Brasil traria instrumentos adicionais para modernizar o país, melhoraria
o ambiente de negócios para os investidores e representaria importantes ganhos
estratégicos.
Na avaliação da entidade, o Brasil é o país não membro com o qual há maior
cooperação, sendo também um dos mais ativos entre os parceiros da organização. Por
esse motivo, sua adesão é bem vista, mas a tarefa não é fácil.
O pleito precisará́ ser aceito, por unanimidade, pelos 35 países da organização. Se
aprovado, tornar-se-á́ oficialmente candidato à adesão. Ainda não há data para que o
Conselho da OCDE se pronuncie sobre o pedido.
Para o diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
José Augusto Fernandes, caso o pedido brasileiro seja aceito, abre-se a oportunidade
para troca de experiências e aprimoramento de políticas públicas.
“É um processo que deve levar três anos para ser concluído. A OCDE vai fazer um
diagnóstico 360º do Brasil. Caso sejamos aceitos, é como ingressar numa escola de
governo e de melhores práticas em políticas públicas”, comenta.
A entrada na organização implicaria mudanças nas leis brasileiras para cumprir regras
mais sofisticadas em termos de concorrência, transparência e tributação.
Além disso, permitiria ao governo participar da elaboração de pesquisas sobre políticas
públicas no marco da OCDE, ampliar a troca de experiências e a divulgação de práticas
brasileiras bem-sucedidas e ainda fortaleceria segmentos políticos que querem
modernizar o país.
Para investidores estrangeiros, significaria um selo de qualidade nas políticas públicas
brasileiras, o que sinalizaria a disposição do Brasil de retomada da normalidade
institucional.
Se aprovado pelo Conselho da OCDE, o Brasil será o único país a fazer parte do grupo
BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e dessa organização,
simultaneamente. A adesão permitirá o privilégio ao governo brasileiro de participar
da formulação de temas e conceitos em ambos os grupos, que muitas vezes
prenunciam futuras negociações internacionais.
Desde 1994, o Brasil acompanha as atividades da OCDE e, em 2007, foi convidado a
um “engajamento ampliado” para uma possível entrada na organização.
O país é considerado um “parceiro-chave” e já adotou 31 instrumentos legais da
organização, entre eles a Convenção sobre o Combate à Corrupção de agentes públicos
estrangeiros em negócios internacionais e as regras para o movimento de capitais.
Formada por 35 países-membros, a OCDE, criada em 1961 e com sede em Paris, reúne
economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia,
sendo vista como um “clube dos ricos”, apesar do ingresso de vários emergentes. Chile
e México são os únicos representantes da América Latina.

Para Marcos Pereira, onda protecionista não vai impedir crescimento das
exportações brasileiras
11/08/2017 – Fonte: MDIC

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços participou hoje do Enaex no Rio de
Janeiro. O presidente Michel Temer também esteve presente
Durante a realização do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio de
Janeiro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse
que, apesar da onda de protecionismo que ganha força no contexto internacional, o
país vai continuar avançando na conquista de novos mercados. "Somos a nona
economia do mundo, mas apenas o vigésimo quinto exportador. Estamos focados
agora em levar o Brasil para o mundo. Não ficaremos mais restritos a nossos vizinhos
da América Latina, muitas das vezes pouco democráticos", destacou.
O ministro citou o saldo comercial recorde de US$ 42,5 bilhões da balança comercial,
registrado no ano até julho, para reforçar que os números atuais comprovam o
potencial exportador do país e são uma oportunidade de buscar novos rumos para o
futuro do comércio exterior. "Estamos diante de um cenário de ampliação nas vendas
para os principais mercados, como China, Estados Unidos, Argentina e União Europeia.
Somente para a China, as exportações cresceram mais de 30%", destacou.
Marcos Pereira explicou que a estratégia de diversificação de parceiros comerciais, que
inclui nações desenvolvidas e em desenvolvimento, adotada pela atual gestão do país,
é bastante promissora, na medida em que amplia a temática dos acordos e inclui
aspectos além dos tarifários, como investimentos, compras governamentais e
facilitação de comércio e serviços.
"Atualmente, estamos em negociação com o México, países do EFTA e Índia e em
tratativas com o Canadá, Japão e Coreia do Sul. Buscamos aproximação com os
vizinhos da Aliança do Pacífico. Firmamos também acordo comercial como o Peru e
celebramos novo acordo com a Colômbia", esclareceu.
O ministro frisou ainda a relevância do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE),
coordenado pelo MDIC, e que, na avaliação dele, é estratégico para o aumento da
base exportadora nacional. Segundo o ministro, por meio dessa ação, "mais de seis
mil empresas de micro a médio porte receberam auxílio para seguir a trilha de
internacionalização de seus negócios".
Também presente no evento, o presidente da República, Michel Temer, endossou a
fala do ministro Marcos Pereira.
"O Brasil se tornará ainda mais competitivo à medida que aumentemos nossa
integração ao mundo. Para isso, estamos empenhados em derrubar barreiras que
nossos produtos enfrentam nos mercados internacionais. Nosso empenho começa na
vizinhança. Estamos revitalizando o Mercosul agora sob a presidência brasileira e
temos também de eliminar entraves incompatíveis com o livre comércio e estimular a
aproximação com a Aliança do Pacífico. É preciso pensar em aproximação institucional
entre os Estados e não mais ideológica, como antes era feito", encerrou Michel Temer.

MDIC e MEC lançam programa Instituição Amiga do Empreendedor
11/08/2017 – Fonte: MDIC
Objetivo é aumentar qualificação e profissionalização de micro e pequenos
empresários brasileiros
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o Ministério da
Educação (MEC) lançaram, nesta quarta-feira (9), em Brasília, o programa Instituição
Amiga do Empreendedor (IAE), que tem o objetivo de fomentar a qualificação e a
profissionalização de micro e pequenos empresários no Brasil, além de potenciais
empreendedores. O projeto-piloto conta, inicialmente, com a adesão de nove
instituições de ensino superior públicas e privadas de SP, RJ, MG, BA, SE, PA e DF.
O IAE nasce com o objetivo de criar espaços dentro das instituições de ensino para a
promoção de atividades de orientação, capacitação e assistência gerencial. Uma
vez criado, o espaço do empreendedor, que pode ser físico ou online, poderá atuar
nas áreas de empreendedorismo, mercado, modelo de negócio, legislação, finanças e
gestão. Tal orientação poderá ser prestada tanto pelo corpo docente da instituição,
quanto pelos próprios alunos com a devida assistência de seus professores.
“O Instituição Amiga do Empreendedor é um projeto inovador onde vamos contar com
a parceria de instituições de ensino para dar informações e orientações aos
empreendedores brasileiros. Queremos apoiar quem tem o sonho de ter o próprio
negócio e permitir que as pessoas partam para essa iniciativa um pouco mais
preparadas, com noções de gestão e assistência técnica, para poderem crescer,
começar como uma pequena empresa e se transformar em uma média ou grande
empresa”, afirma o secretário-substituto da Micro e Pequena Empresa do MDIC, Fábio
Silva.
A expectativa é que tanto empreendedores quanto estudantes possam ampliar as
habilidades e conhecimentos de maneira a aumentar o índice de sucesso e
sobrevivência dos pequenos negócios e geração de riqueza para o país. Também faz
parte das metas aprimorar o perfil empreendedor e o ato de empreender, reduzir e
mitigar os riscos para o empreendedor, promover os atributos pessoais e
competências interdisciplinares que formam a base de um comportamento e
mentalidade empresarial como criatividade, espírito de iniciativa, aceitação de risco,
autoconfiança, independência, etc. e contribuir para a geração de conhecimento na
educação empreendedora e na instigação de atitudes para o empreendedorismo.
As instituições parceiras que se filiarem ao programa ganharão o “Selo Faculdade
Amiga do Empreendedor” que dará reconhecimento e visibilidade, além de uma série
de outras vantagens como, por exemplo, bônus na avaliação da instituição por parte
do MEC.
O IAE é coordenado por um grupo interinstitucional, formado por representantes do
MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), e do MDIC, por meio da
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE), com o apoio do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Conselho Federal de
Administração (CFA), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das instituições
de educação superior.
Como participar?
O empreendedor que quiser participar do programa deve procurar uma das instituições
de ensino superior conveniadas:
1) Universidade Católica de Salvador – Ucsal (BA)
2) Centro Universitário do estado do Pará – Cesupa (PA)
3) Universidade Federal de Lavras – Ufla (MG)
4) Universidade de Brasília – UnB (DF)

5)
6)
7)
8)
9)

Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge (BA)
Universidade Nove De Julho – Uninove (SP)
Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos – Unisinos (RS)
Universidade Tiradentes – Unit (SE)
Universidade Veiga De Almeida – UVA (RJ)

MDIC debate temas relevantes ao Comércio Exterior durante encontro no Rio
de Janeiro
11/08/2017 – Fonte: MDIC
Secretários de Comércio Exterior e de Comércio e Serviços participaram do evento
O primeiro dia do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), que acontece até
hoje (10), no Rio de Janeiro, contou com a participação do secretário de Comércio
Exterior, Abrão Neto, e de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Abrão apresentou o painel "Reduzir
Custos para Exportar, Reindustializar e Crescer” e Maia discorreu sobre a atuação do
MDIC na construção de uma agenda para ampliar a inserção internacional do Brasil.
Os secretários foram palestrantes do Enaex que este ano está na 37ª edição. Abrão
destacou no início de sua exposição estatísticas do comércio exterior que apontam,
nos primeiros sete meses desse ano, aumento nas exportações (18,7%) e nas
importações (7,2%), em relação ao mesmo período do ano passado.
"Em julho de 2017, tivemos o oitavo mês consecutivo de aumento de importações, o
que aumenta a percepção de reaquecimento da economia. Também alcançamos o
maior superávit para os sete primeiros meses de toda a série histórica", enfatizou. Na
avaliação do secretário, a facilitação de comércio, os acordos comerciais e de
investimentos e a redução de barreiras à exportação são pontos estratégicos para
impulsionar as exportações brasileiras.
No decorrer do painel, cujo moderador foi o diretor da FIRJAN e ex-ministro das
Cidades, Márcio Fortes, Abrão também detalhou o funcionamento do Portal Único de
Exportação, ferramenta de facilitação do comércio exterior. "O portal é acima de tudo
um esforço de reforma e simplificação dos fluxos de importação e de exportação, e
seu grande objetivo é reduzir custos e tempo do exportador e assim aumentar a
competitividade do Brasil no mercado internacional", explicou.
Agenda
O uso e a atualização da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), tida como o
classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis, foram destaques
na fala do secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia.
"A NBS viabiliza maior inserção do Brasil no mercado internacional, além de ser
essencial para elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas de forma
integrada. Ela também impulsiona a competitividade do setor de serviços ao
harmonizar ações voltadas ao fomento empreendedor, à tributação, às compras
públicas e ao comércio exterior”, explicou.
O secretário apresentou também informações sobre estudos estatísticos desenvolvidos
pela Secretaria de Comércio e Serviços, relacionados ao aumento da participação do
Brasil no mercado global, como o Panorama do Comércio Internacional de Serviços e
os Perfis dos Negócios Bilaterais. Os documentos são desenvolvidos a partir de
informações da base de dados do Siscoserv, sistema informatizado e direcionado às
ações de estímulo das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis.
O comércio eletrônico, que já faz parte do cotidiano do consumidor brasileiro, também
foi tratado por Maia durante o Enaex. O secretário explicou que o assunto é tema
central de um grupo de trabalho do Ministério de Ciência e Tecnologia, do qual o MDIC

também é integrante. "Nosso objetivo é chegar a uma proposta de regulamentação
do comércio eletrônico no ambiente de negócios. Para isso, temos analisado o
posicionamento de outros países frente à questão", finalizou.
Total de redes de franquias recua no semestre
11/08/2017 – Fonte: DCI
Queda de 2% entre janeiro e junho, frente a dezembro de 2016, é vista pela
ABF como passo em direção a profissionalização do setor, e a expectativa é
que a redução continue até o fim deste ano

Embora o setor de franquias tenha crescido 8%, em termos de faturamento, no
primeiro semestre deste ano, houve no período uma redução no número de empresas
operando pelo sistema. A queda foi de 2%, passando de 3.039 ao final de 2016 para
2.979 ao término de junho. Ano passado, o número de redes também diminuiu, em
1,1%, frente a 2015.
O dado, divulgado ontem pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), não foi visto
pela entidade, contudo, como algo preocupante, na medida em que representa uma
profissionalização do ramo. "As redes que deixaram de operar em geral foram marcas
pequenas que não tinham condições ou vontade de atuar pelo franchising. Não vemos
como um movimento preocupante e sim como uma profissionalização e consolidação
do mercado", explica o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior.
De acordo com ele, a perspectiva é que o número de redes continue diminuindo até o
final deste ano, para estabilizar em 2018. Dali em diante, a perspectiva é que o número
se mantenha praticamente estável (com redes entrando e saindo na mesma
proporção).
O movimento de redução no total de marcas foi visto como positivo também porque
contribuiu para um aumento na média de unidades por redes, que chegou a 48 ao
final do segundo trimestre. O indicador, segundo Cristofoletti, é um importante
termômetro do grau de maturidade de um mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo,
a média é de 208 operações por rede de franquia, e no Japão é de 196.
"Temos visto um aumento sistemático dessa média, fruto da consolidação e
profissionalização do setor de franquias. A tendência é continuar nesse nível de
crescimento, já que teremos uma estabilização no número de marcas, e o total de
unidades seguirá crescendo."
Faturamento
Nos primeiros seis meses deste ano, a ABF reportou um avanço nominal de 8% no
faturamento, que passou de R$ 68,8 bilhões no período de janeiro a junho de 2016,
para cerca de R$ 74,4 bilhões este ano.
Com o resultado, a entidade manteve a projeção para o desempenho do consolidado
do ano, que deve variar entre 7% a 9% de crescimento nominal. "Tivemos um segundo
trimestre positivo, principalmente diante da queda da inflação. A perspectiva é que o
setor siga com um crescimento moderado, mostrando uma lenta recuperação", afirma
a gerente de inteligência de mercado da associação, Vanessa Bretas.

Em relação a abertura de novas unidades, o desempenho também foi positivo, embora
inferior às médias históricas. Nos primeiros seis meses do ano, o saldo foi de 3,1%,
frente o mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente da ABF, a
entidade tem percebido um foco muito grande na expansão interna, ou seja,
franqueados que já operam na rede abrindo outras unidades. "É um movimento que
vem crescendo, e mostra o amadurecimento do setor."
O executivo ressalta ainda a tendência de interiorização das redes de franquias, que
continua forte e se refletiu na participação das regiões no total de unidades. O sudeste
perdeu 0,8 ponto percentual, enquanto a fatia do Nordeste, Centro-Oeste e Norte
subiu.
Risco Brasil por CDS de 5 anos sobe 2,70%, à espera de nova meta fiscal
11/08/2017 – Fonte: R7 (postado em 10-08-2017)
Risco Brasil por CDS de 5 anos sobe 2,70%, à espera de nova meta fiscal
O risco Brasil medido pelo contrato de swap de default de crédito (CDS, na sigla em
inglês) de cinco anos subiu para 204,966 pontos (+2,70%) diante da espera do
mercado pela divulgação da mudança na meta fiscal de 2017 e de 2018.
"Embora uma elevação no déficit da meta fiscal já esteja no preço, o mercado aguarda
para ver se teremos novidades", apontou um gerente de mesa de derivativos.
Mais cedo, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou
que o governo deverá anunciar ainda nesta quinta-feira, 10, a mudança da meta de
resultado primário de 2017, de acordo com fonte ouvida pela reportagem.
A meta fiscal deverá passar de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. Mudança na meta
de 2018 também deverá ser anunciada. Assim como a meta de 2017, o número a ser
perseguido em 2018 deverá ser ampliado em R$ 20 bilhões e passará a ser um déficit
de R$ 149 bilhões.
Foi divulgado nesta quinta-feira que entre as medidas que o governo avalia para fechar
as contas está a possibilidade de um corte no auxílio-reclusão. A economia com a
medida ficaria em torno de R$ 600 milhões ao ano, segundo apurou o Broadcast.
Especialistas defendem reforma da Previdência em CPI
11/08/2017 – Fonte: Senado Notícias (postado em 10-08-2017)

Em audiência pública nesta quarta-feira (9), a Comissão Parlamentar de Inquérito da
Previdência (CPIPREV) reuniu especialistas que, na maioria, defenderam a reforma.
Segundo os especialistas, a reforma é necessária diante da grave crise econômica do
país e do rápido envelhecimento da população.
De acordo com o presidente-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do
Senado, Felipe Salto, o Brasil vive a maior crise de sua história e a recuperação é
muito lenta. Ele explicou que a IFI fez o cálculo da margem fiscal, que é o espaço que
o país tem para fazer o ajuste fiscal sem mexer nas despesas obrigatórias, como a
Previdência, e que o resultado não foi positivo.
— O espaço é muito reduzido porque há um excesso de vinculações que deixam uma
margem muito pequena do orçamento para esse tipo de ajuste — disse Felipe.

Felipe explicou que a IFI utiliza dados oficiais e que, segundo esses dados, há
realmente um deficit na Previdência, e que será difícil cumprir a regra do teto dos
gastos se não houver a reforma.
— Vai ser muito difícil conseguir sustentar essa regra do teto se não houver mudanças
nos gastos com pessoal, incluindo a Previdência, porque em 2019, quando a gente
pega as despesas dos poderes, já considerando o que o Executivo pode fazer em
termos de compensações, ainda faltariam cerca de R$2,4 bi, quer dizer, o teto de
gastos já estouraria em 2019 — afirmou.
Despesa
O consultor legislativo do Senado Federal, Pedro Fernando Ferreira, também defendeu
a reforma e explicou que o problema do país não é o deficit, mas o grande crescimento
da despesa com a Previdência no Brasil. Ele afirmou que a taxa de envelhecimento da
população no Brasil é uma das mais velozes do mundo e disse que, em dez anos, os
gastos com Previdência chegarão a 77% do orçamento.
— Em 2016, a gente gastou com Previdência, incluindo previdência do servidor público
e mais o benefício da prestação continuada, algo como 55% do nosso orçamento. Em
2017, algo como 57%. Na ausência de reformas, sendo mantido o teto de gastos, a
gente teria em 10 anos, algo como 77% ou 80% — afirmou.
O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Leonardo José Rolim, endossou a
fala de Pedro, analisando o crescimento da expectativa de vida do brasileiro. Ele
explicou que a idade de aposentadoria atual no Brasil é a mesma da década de 1940,
mas que a expectativa subiu em 9 anos. Além disso, o gasto previdenciário no Brasil,
em 2016, foi de 13,31% do PIB, mais do que a Espanha, por exemplo, que tem uma
população mais envelhecida que o Brasil.
— Continuando no ritmo atual, ainda nesta década, o Brasil vai estar gastando mais
do que a União Europeia em percentual do PIB com previdência. Já quando a gente
olha gasto com saúde ou com assistência social, ou com educação, em percentual do
PIB, o Brasil gasta menos de metade do que a União Europeia gasta. Ou seja, o Brasil
está focando demais em previdência e esquecendo saúde, assistência e educação —
afirmou.
Contraponto
Para o presidente da CPIPREV, senador Paulo Paim (PT-RS) e o relator, senador Hélio
José (PMDB-DF), o problema da Previdência Social está na má gestão e na falta de
fiscalização e de cobrança dos grandes devedores. Segundo o senador, estão chegando
cada vez mais dados à CPIPREV, que comprovam que dívida das grandes empresas
passam de R$ 3 trilhões. Paim criticou a demora na resolução dessas questões na
Justiça.
— O problema na nossa Previdência também é que os processos não andam. Que
mundo é esse em que os processos não andam? O camarada vem aqui e diz: “devo,
não nego, não pago, e estou discutindo na Justiça”. E aí eles devem, não negam, não
pagam e estão discutindo na Justiça? A que ponto chegamos? — questionou Paim.
O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Igor Roque,
acredita que o problema da Previdência é mais de gestão do que de privilégios ou
benefícios. Para ele, o foco não pode ser a despesa da Previdência, mas a função do
Estado de fiscalizar e cobrar os devedores.
O senador Dário Berger (PMDB-SC) acredita que a reforma é necessária, mas disse
que não vota a favor dela se não for justa e deixar de tirar dos pobres para beneficiar
as classes mais favorecidas.

— Já ficaram fora da reforma da previdência os militares, os servidores estaduais e os
servidores municipais. Ou é uma reforma para todo mundo, ou não é para ninguém —
disse.
O senador Hélio José defendeu os servidores públicos e disse que a reforma deles já
foi feita. O senador disse que estão fazendo uma “demonização do servidor público”
com a Reforma da Previdência e que quem deve pagar são os grandes devedores.
Brasil recua e contribui para a piora do clima econômico no continente
11/08/2017 – Fonte: DCI
Problemas políticos prejudicam boa parte dos latino-americanos, mas
especialistas projetam uma melhora desse quadro; já os indicadores de
Estados Unidos, Europa e Ásia seguem elevados

O Indicador de Clima Econômico da América Latina (ICE) diminuiu 5,5 pontos no
trimestre encerrado em julho. Com isso, o cálculo chegou aos 72 pontos, ficando 17
pontos abaixo da média registrada nos últimos dez anos.
Com um recuo de 20 pontos, na comparação com os três meses terminados em abril,
o Brasil, que agora tem 59 pontos, colaborou para a queda do ICE. Divulgado ontem,
o indicador é elaborado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em conjunto com o
instituto alemão IFO.
De acordo com a porta-voz do estudo, o recuo dos latino-americanos está ligado a
questões "domésticas e políticas", já que o cenário global continua favorável, com
preços elevados para commodities e o crescimento do comércio mundial.
"No caso do Brasil, pesou a crise política que começou após a divulgação do áudio do
Joesley [Batista]. Já o Chile está em ano de eleição, com um quadro instável, e a
Venezuela segue em uma situação complicada. Além disso, a corrupção afeta vários
países da região, como o Peru", diz Lia Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de
Economia (IBRE/FGV).
Entretanto, ela chama atenção para a melhora do ICE mexicano, que chegou aos 90,1
pontos em julho, após marcar 71,6 pontos no trimestre anterior. "O receio de que o
[Donald] Trump iria tomar medidas drásticas está perdendo força, o que favorece a
percepção sobre o México", afirma Valls.
Sobre os melhores dados da América Latina, a entrevistada destaca que Paraguai
(121,3 pontos) e Uruguai (118,7 pontos) não enfrentam grandes problemas externos
e registram dados econômicos positivos neste ano.
No continente, o Brasil ficou acima apenas do Chile (46,4 pontos), do Equador (41,4
pontos) e da Venezuela, que ficou zerada pelo segundo trimestre consecutivo. Além
de Paraguai e Uruguai, a Argentina (101,6 pontos) teve um bom resultado no
trimestre.

Para o cálculo do ICE brasileiro, fez diferença a piora do Indicador de Expectativas
(IE). Afetado pelo acirramento da crise política, o IE caiu para 134,6 pontos, depois
de chegar a 189,3 pontos em abril. Já o Indicador da Situação Atual (ISA) diminuiu 3
pontos, para os 7,7 pontos.
Apesar da piora do ICE na América Latina, as trocas comerciais na região estão
crescendo neste ano. "Isso acontece porque, apesar das complicações políticas, a
maior parte dos países da região não vive um mau momento econômico", afirma
Carlos Alberto Cinquetti, professor de relações internacionais da Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Ele também ressalta um "aumento da busca" pelo comércio regional
na América Latina.
Na opinião do entrevistado, a perspectiva para o local é boa, com um avanço do
crescimento econômico e uma melhora das trocas comerciais. "Além disso, o discurso
protecionista no hemisfério norte dá mais força aos acordos entre os latinoamericanos", acrescenta ele.
De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), as
exportações brasileiras para os países da América Latina geraram US$ 23,681 bilhões
entre janeiro e julho deste ano, uma alta de 19,9% ante igual período do ano passado.
Estabilidade global
O ICE mundial não teve variação significativa na comparação com o trimestre
encerrado em abril, mas se manteve em patamar elevado no confronto com 2016.
Entre maio e julho, os destaques ficaram com a Alemanha (156,4 pontos), a Índia
(146,3 pontos) e o Japão (126,6 pontos), enquanto que o Reino Unido (53,7 pontos)
e África do Sul (48,7 pontos) tiveram dados piores.
Segundo Valls, a melhora do quadro econômico favorece alguns países desenvolvidos,
como Estados Unidos e Alemanha, enquanto que a manutenção do crescimento
elevado dá força aos dados de China e Índia. Por outro lado, continua ela, a saída da
União Europeia (Brexit) ainda prejudica os números do Reino Unido, cujo ICE recuou
para patamar inferior ao brasileiro.
Perspectivas
De acordo com nota divulgada pela FGV, vários países da América Latina devem
encontrar uma situação mais favorável nos próximos meses. Um destes é o Peru. "Os
estragos do El Niño já passaram e as turbulências causadas pelas denúncias de
corrupção de ex-presidentes parecem estar sendo resolvidas", indica o documento.
Para o Chile, devem ajudar a melhora do preço do cobre e a realização das eleições,
que pode reduzir a instabilidade local. Já o "o aumento nos preços das commodities
de metais" deve ajudar boa parte da região, inclusive o Brasil, nos próximos meses.
Dólar sobe com incerteza fiscal
11/08/2017 – Fonte: GS Notícias
No mercado à vista, o dólar fechou em alta de 0,69%, aos R$ 3,1749 ontem. O giro
somou US$ 1,11 bilhão. Na mínima, a moeda americana ficou em R$ 3,1479 (-0,16%)
e, na máxima, aos R$ 3,1759 (+0,72%).
No mercado futuro, o dólar com vencimento para setembro subiu 0,62%, aos R$
3,1885. O volume financeiro movimentado somou US$ 15,43 bilhões. Durante o
pregão, a divisa oscilou de R$ 3,1605 (-0,26%) a R$ 3,1920 (+0,72%).

O dólar renovou máximas ante o real diversas vezes ontem, após novas ameaças do
presidente do EUA, Donald Trump, em relação à Coreia do Norte e incertezas em torno
da mudança da meta fiscal, o que tem gerado dúvidas entre os investidores. Além
disso, contribuiu para o movimento comprador a queda de quase 2% do petróleo. Com
isso, o dólar fechou no patamar de R$ 3,17, o maior nível desde 17 de julho. No
exterior, moedas consideradas porto seguro, como o iene e o franco suíço, também
aceleraram os ganhos.
Além disso, o mercado operou cauteloso no aguardo pela divulgação de mudança nas
metas fiscais de 2017 e 2018. No final da tarde de ontem, no entanto, os ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, confirmaram que as
discussões sobre a nova meta fiscal serão retomadas na próxima segunda-feira (14).
"O mercado já estava esperando um anúncio nesta quinta e o adiamento gerou
incertezas", disse o diretor de câmbio da Abrão Filho, Fernando Oliveira. Segundo ele,
a falta do anúncio levou o mercado a fazer contas. "Um aumento de R$ 20 bilhões já
era imaginado e com o adiamento, será que virá um aumento maior do que o
esperado?", acrescentou o diretor.
No mercado de ações, o Ibovespa caiu 1% e fechou a 66.992,08 pontos. O volume de
negócios na B3 ficou em R$ 7,45 bilhões, próximo da média de agosto (R$ 7,6 bilhões).
A queda foi puxada pelas ações da Petrobras, que acompanharam as fortes perdas dos
preços do petróleo em Londres e Nova York. Petrobras ON e PN recuaram 2,51% e
2,44%, respectivamente.
As ações do setor financeiro também recuaram, refletindo tanto o movimento de
aversão ao risco como o desconforto com o fiscal. Itaú PN encerrou em queda de
1,26%. Bradesco PN recuou 0,95%. A exceção foi Banco do Brasil ON, que alternou
altas e baixas, mas chegou ao final do pregão em alta de 0,49%.
A instituição divulgou ontem lucro líquido ajustado de R$ 2,649 bilhões no 2° trimestre,
número 47,1% acima do mesmo período do ano passado. /Estadão Conteúdo
Tudo indica que a Selic esteja em 7,5% até o final do ano, diz Temer
11/08/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro (postado em 10-08-2017)
O presidente da República, Michel Temer, exaltou nesta quarta-feira, 9, os indicadores
econômicos dos últimos meses, ressaltando que eles são uma mostra de que o País
está no rumo certo após a contração dos últimos anos.
“Pegamos uma inflação com mais de 10% e hoje ela está abaixo de 3,0%. Baixamos
a Selic e tudo indica que ela esteja em 7,5% até o fim do ano”, declarou o
peemedebista, que participou da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior
(Enaex), no Rio de Janeiro. “Trabalhamos para que os juros reais se compatibilizem
com a queda da inflação”, acrescentou.

No evento, o presidente notou a necessidade de diminuir a burocracia no País e de se
investir mais em infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico. “No breve
período de nosso governo procuramos desburocratizar a economia, o que é essencial
para empreender”, disse. “Estamos simplificando os processos do comércio exterior.
Não bastam safras recordes, é preciso infraestrutura condizente com vigor de nosso
setor produtivo.”
O presidente afirmou ainda que busca uma política comercial mais racional e menos
ideológica com seus parceiros. Esse empenho, disse, começa no Mercosul mas também
se aplica à Aliança para o Pacífico e outros parceiros de peso. “Tudo isso é possível
com as reformas que estamos fazendo”, complementou.
Temer disse ainda que quer mostrar para o mundo seu empenho reformista aprovando
mudanças na Previdência, nos sistemas tributário e eleitoral. “Ajustamos a pauta de
reformas para esse semestre. Se completarmos o ciclo dessas três reformas, teremos
2018 mais próspero e desenvolvido para nosso País.”
Há expectativas de quedas adicionais da taxa básica de juros, diz Ilan
11/08/2017 – Fonte: Reuters
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira que há
expectativas de quedas adicionais da Selic diante do cenário benigno de inflação, e
voltou a defender a necessidade de aprovação das reformas para que o processo de
desinflação continue.
"Em face das expectativas de inflação ancoradas em torno da meta, da inflação em
queda e do alto grau de ociosidade na economia, a taxa Selic recuou 500 pontos-base
nos últimos meses e há expectativa no mercado de quedas adicionais à frente",
afirmou Ilan durante evento do BC em São Paulo.
A Selic está atualmente em 9,25 por cento ao ano, e o BC já indicou que deve manter
em setembro o ritmo de corte de 1 ponto percentual adotado nas suas três últimas
reuniões. O atual processo de afrouxamento monetário começou em outubro passado,
com a Selic em 14,25 por cento.
Em meio à intensa discussão dentro do governo sobre as metas fiscais, o presidente
do BC reafirmou que é muito importante a aprovação de reformas, "notadamente as
de natureza fiscal e creditícia", para que o processo de desinflação tenha sequência.
Ilan repetiu ainda que o impacto da queda de confiança na atividade tem sido, até o
momento, limitado e que os dados econômicos do segundo trimestre continuaram
mostrando recuperação gradual.
Ele reafirmou que o cenário externo continua favorável e que tem contribuído, "até o
momento", para o apetite por ativos de economias emergentes.
Bancos reduzem otimismo e cortam previsão para empréstimo
11/08/2017 – Fonte: GS Notícias
A lenta retomada da economia brasileira arrefeceu o otimismo dos bancos no segundo
trimestre e fez com que as instituições financeiras cortassem a projeção para o crédito
neste ano. Em vez de aumento de empréstimos, a previsão agora é de queda ou
estagnação nas carteiras.
O último a piorar sua projeção foi o Banco do Brasil, que divulgou seu resultado para
o período de abril a junho nesta quinta (10). Apesar do aumento de 47,1% no lucro,
para R$ 2,7 bilhões, a carteira de crédito recuou 7,6%, para R$ 696,1 bilhões.

Com isso, em vez de expansão projetada de 1% a 4% da carteira de crédito ampliada
neste ano, o banco passou a prever recuo entre 1% e 4%.
A revisão é maior ainda quando se considera o crédito para empresas. O BB, que já
projetava retração de 1% a 4% na carteira de pessoas jurídicas, ampliou a contração
para o intervalo de 8% a 11%.
"Todos os bancos tiveram que rever seu guidance [projeção] com relação a isso,
porque realmente, por mais que nós esperássemos uma reação, ela não aconteceu da
maneira como a gente esperava", afirmou o presidente do BB, Paulo Caffarelli.
Antes do Banco do Brasil, o Bradesco já havia reduzido suas perspectivas para o
crédito neste ano. O banco estima retração de 1% a 5% na carteira, enquanto antes
apostava em crescimento de 1% a 5% -para uma inflação projetada de 3,45% em
2017. O Itaú Unibanco manteve a projeção de 0% a 4%. O Santander Brasil não
divulga suas perspectivas.
Para João Augusto Salles, economista da consultoria Lopes Filho, os bancos deveriam
ter sido mais cautelosos no início do ano. Mas ele diz que o efeito da delação da JBS,
que mergulhou o país em caos político a partir de maio, não pode ser descartado.
"Houve quebra de expectativa em relação aos fundamentos macroeconômicos do país.
A crise da JBS adiou a aprovação das reformas, que poderia destravar a economia",
diz o especialista.
O cenário anterior, de inflação baixa e taxa de juros Selic em um dígito, justificava a
projeção otimista para recuperação do crédito. "Mas ainda assim o quadro no início do
ano era muito obscuro para se trabalhar com a premissa de que apenas a taxa de
juros de um dígito favoreceria a retomada de crédito."
MELHORA
Caffarelli vê o segundo semestre "bem melhor" do que o primeiro no que diz respeito
a crédito. Para pessoas jurídicas, porém, a retomada deve demorar mais.
"É importante que a gente possa tratar o segmento de MPE [micro e pequenas
empresas] sabendo separar o joio do trigo. Sabendo separar aquelas empresas que
hoje continuam em atividade e têm capacidade de pagamento para tomar crédito",
diz.
CSN aumentará preços de aço plano ainda neste mês em 12,75%
11/08/2017 – Fonte: Tribuna PR
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aumentará, a partir do dia 25 deste mês, o
preço do aço plano em 12,75%. Segundo o diretor executivo comercial da empresa,
Luiz Fernando Martinez, o ajuste contemplará todos os clientes – rede de distribuição,
indústria e setor automotivo.
O executivo destaca que o reajuste foi necessário por conta do aumento do preço do
aço no mercado internacional, e ainda pela alta dos custos das matérias-primas, o
carvão e minério de ferro.
Esse é o segundo aumento promovido pela CSN neste ano. Em julho a empresa ajustou
seus preços do laminado a quente em 10%, mas apenas para a distribuição. Ou seja,
o efeito no resultado da companhia será maior desta vez.
Já Usiminas ampliou seus preços em cerca de 10% mês passado, apenas para a
distribuição. O aumento da Gerdau, nesse mesmo porcentual para o aço plano, entrou
em vigor do início deste mês.

Medida de Trump afeta siderurgia brasileira
11/08/2017 – Fonte: FIEP (postado em 10-08-2017)
O governo de Donald Trump anunciou a imposição de barreiras contra determinados
produtos siderúrgicos brasileiros. O anúncio foi feito pelo secretário de Comércio dos
Estados Unidos, Wilbur Ross, e as sobretaxas cobradas pelo país poderão chegar a
mais de 50%.
Nos últimos meses, os dois governos chegaram a tratar do assunto até mesmo em
reuniões na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil queria garantias de que
o processo estava correndo dentro das regras internacionais. O setor siderúrgico, um
dos centros da política comercial de Donald Trump, recebeu promessas desde a
campanha presidencial de que ganharia proteção por parte do novo chefe da Casa
Branca.
Assim que o governo foi iniciado, uma série de medidas foi adotada, principalmente
contra o aço chinês. Mas já no mês de março, Washington abriu investigações sobre
o metal de sílica exportado pelo Brasil.
Nesta semana, a decisão preliminar foi a de impor uma sobretaxa contra o produto
nacional, alegando que preços injustos estavam sendo cobrados pelos brasileiros.
Empresas da Austrália e do Casaquistão também foram afetadas pelo novo modelo de
importação. Em dezembro, as medidas definitivas devem ser anunciadas oficialmente.
Em média, todos os produtos brasileiros desse setor pagarão uma sobretaxa de 3,69%
a partir de agora, incluindo os da empresa Dow Corning Silício do Brasil. Mas o imposto
será de 52,07% para as exportações da empresa brasileira Liga de Alumínios S.A
(Liasa). O motivo da diferença de taxação teria sido a recusa da empresa em cooperar
com as investigações feitas pelo governo americano sobre supostas irregularidades no
setor.
No caso da Austrália, a cobrança será de 16,23%; para produtos com origem no
Casaquistão a sobretaxa deve ultrapassar 120%.
Em 2016, o Brasil exportou US$ 60 milhões de metal de sílica. Em 2014, o volume
chegou a mais de US$ 105 milhões. Mas a queixa veio da empresa Globe Speciality
Metals, que tem usinas nos Estados americanos do Alabama, Nova York e Ohio.
Num comunicado de imprensa, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos
informou que a aplicação de sobretaxas para corrigir supostas irregularidades é “um
foco primário da administração Trump”. “Continuaremos a rever todas as informações
relacionadas a essa decisão”, declarou Ross. “Continuaremos vigilantes contra atores
estrangeiros que tentem levar vantagem sobre empresários e trabalhadores
americanos.”
Antidumping
Em menos de sete meses, Trump já iniciou 64 investigações de dumping, um aumento
de 40% em comparação ao que se registrou em 2016. No ano passado, as sobretaxas
foram responsáveis por uma arrecadação de US$ 1,5 bilhão por parte do Tesouro
americano.
Dados colhidos pela OMC apontam que, se em todo o mundo as medidas protecionistas
sofrem uma queda, elas estão em alta nos Estados Unidos desde que Trump assumiu
o governo.
Outra das iniciativas da Casa Branca é a de justificar barreiras às importações de aço
alegando a tese da “segurança nacional”. Com a entrada de produtos estrangeiros, as
usinas norte-americanas teriam sido enfraquecidas, algo perigoso durante um

eventual período de guerra em que a indústria bélica teria de recorrer a produtos
importados.
Segundo o Itamaraty, a decisão é ainda preliminar e o Brasil colabora nas
investigações. Para Marco Polo Lopes, do Aço Brasil, o País tem condições de abrir um
painel na OMC para discussões de direitos compensatórios. Sobre a medida que aponta
o impacto das importações sobre a segurança nacional, Lopes diz que o Brasil não
deve ficar na “vala comum” dos exportadores. A Abrafe, que representa os fabricantes
de silício metálico, não retornou.
Thyssenkrupp não vai se apressar em fusão com Tata Steel, diz executivo
11/08/2017 – Fonte: R7(postado em 10-08-2017)
A Thyssenkrupp vai avaliar com cuidado qualquer potencial acordo sobre pensões com
a indiana Tata Steel antes de avançar com uma fusão dos ativos europeus dos dois
grupos, afirmou o vice-presidente financeiro do conglomerado industrial alemão nesta
quinta-feira.
"Se você ler que a Tata Steel conseguiu um acordo, isso não significa que na semana
seguinte poderemos dizer: Agora nós temos uma joint-venture", disse Guido Kerkhoff,
a jornalistas. "Qualidade vem antes."
A britânica Sky News publicou na quarta-feira que a Tata Steel estava perto de se
separar de seu fundo britânico de pensões de 15 bilhões de libras, uma pré-condição
para que qualquer fusão com a Thyssenkrupp aconteça.
Glencore eleva previsão de ganhos com trading, vê expansão de carros
elétricos
11/08/2017 – Fonte: R7 (postado em 10-08-2017)
A Glencore elevou sua previsão de ganhos para o negócio de trading, citando preços
mais altos de commodities, e afirmou nesta quinta-feira que a expansão de carros
elétricos e a demanda por armazenamento de energia vão impulsionar a procura por
seus produtos.
A empresa aumentou em 100 milhões de dólares a sua previsão para o lucro antes de
juros e impostos (Ebit) para todo o ano em seus setores de trading ou marketing, para
uma faixa entre 2,4 bilhões e 2,7 bilhões de dólares.
"Com preços de commodities mais altos, nosso negócio de marketing tem um melhor
desempenho, mais oportunidades de arbitragem existem", disse o CEO da empresa,
Ivan Glasenberg, durante teleconferência com analistas, notando que a demanda por
commodities se mostra firme, enquanto a oferta, limitada.
No primeiro semestre, o Ebitda total da Glencore subiu 68 por cento, enquanto o Ebit
aumentou 334 por cento na comparação anual. Já a dívida líquida diminuiu em 1,6
bilhão de dólares desde o fim de 2016, para 13,9 bilhões de dólares.
A relação entre dívida líquida e Ebitda recuou para 1,07 vez ao término de junho,
inferior à de 1,51 vez no fim do ano passado. Uma alavancagem perto de 1 vez é
considerada saudável na indústria de mineração intensiva.
Como líder mundial em cobalto e com forte produção de níquel, zinco e cobre, a
Glencore aprecia a perspectiva de maior uso de carros elétricos.

Daimler convoca Mercedes do Brasil para fornecer motores Euro 3
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A filial brasileira da Mercedes-Benz foi escolhida pela Daimler para ser a responsável
pelo fornecimento de motores para caminhões fabricados na Alemanha e que têm
como destino os mercados da África e Oriente Médio.
A escolha tem mais ligação com o tipo de motor que será feito na fábrica de São
Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista: os propulsores serão as versões Euro
3 da família OM 460 e que vão equipar o modelo rodoviário Actros e os fora de estrada
Arocs e Zetros, montados na planta alemã de Wörth. A Mercedes-Benz da Europa,
cujos caminhões possuem motores de nível Euro 6, não produz mais modelos Euro 3.
No caso dos motores brasileiros, a empresa realizou testes durante a fase de
desenvolvimento em bancos de provas tanto na fábrica de São Paulo quanto na de
Stuttgart, na Alemanha. Já os testes de operação em estradas foram feitos no Brasil,
Alemanha e Oriente Médio.
“O Grupo Daimler escolheu a Mercedes-Benz do Brasil para atender esses mercados
devido à sua tradição na produção de motores robustos, resistentes e adequados para
as mais severas condições de transporte de cargas, similares as características da
região da África e Oriente Médio”, afirma o presidente da Mercedes-Benz do Brasil &
CEO América Latina, Philipp Schiemer.
Desde que começou a produzir motores por aqui, há 60 anos, a Mercedes-Benz
entregou 3 milhões de unidades destinadas ao mercado interno e de exportações.
Como Rota 2030 vai afetar os negócios automotivos
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business
No workshop “O Impacto da Rota 2030 na Indústria Automobilística”, que Automotive
Business promove dia 18 de setembro em São Paulo, será possível saber como anda
a corrida contra o tempo para a publicação do decreto-lei que regulamentará a Rota
2030, programa que estabelece bases para uma nova política industrial dirigida ao
setor automotivo. O novo programa deverá impactar fortemente as operações
automotivas e os negócios no setor.
A pressa se deve ao fato de ser essencial haver marcos regulatórios para o setor
automotivo a partir de 1º de janeiro de 2018, quando termina o Inovar-Auto. “Vale
lembrar que o novo regime automotivo só poderá ter vigência em janeiro se for
publicado com antecedência de 90 dias, ou seja, até o último dia útil de setembro”,
explica o presidente da consultoria Jato Dynamics, Vitor Klizas.
No evento de Automotive Business serão analisados os objetivos dos grupos de
trabalho que desenham a estrutura do programa Rota 2030, focando os temas: 1 –
Recuperação dos fornecedores; 2 – Localização de tecnologia; 3 – Eficiência
energética; 4 – Pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 5 – Segurança; 6 – Inspeção
veicular; 7 – Logística; e 8 – Tributação.
A convite de Automotive Business, a Anfavea avaliará o alcance da nova política
industrial que chegará em substituição ao Inovar-Auto e influenciará diretamente a

maneira de trabalhar e as estratégias das empresas relacionadas à indústria
automobilística. O Sindipeças, representado por seu presidente Dan Ioschpe, fará
palestra para indicar o que o setor de autopeças espera do Rota 2030.
“O Rota 2030 será um conjunto de regras para o setor automotivo desenhado com
foco no mercado, não em tributos ou metas de manufatura, como é o Inovar-Auto,
que termina no fim de 2017”, disse Ioschpe a Automotive Business. Ele abrirá
espaço para um painel de debate com quatro diretores de empresas fabricantes de
autopeças: Frédéric Sebbagh, presidente do grupo Continental América do Sul; José
Eduardo Luzzi, presidente da MWM Motores Diesel; Osias Galantine, diretor comercial
do grupo Aethra; e Wilson Bricio, presidente da ZF América do Sul e da VDI.
A AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, enviará como palestrante seu
presidente, Edson Orikassa. A Becomex, por meio do diretor de operações Jersony
Souza, analisará o papel das exportações na trajetória de crescimento das operações
automotivas. Vitor Klizas, presidente da consultoria Jato Dynamics, avaliará como a
eficiência energética será utilizada como referência na avaliação dos projetos
apresentados pelas montadoras ao Rota 2030.
Margarete Gandini, diretora do Departamento de Indústrias para a Mobilidade e
Logística, do MDIC, foi convidada para mostrar como o governo promoverá a nova
política industrial para o setor automotivo. Caberá ao presidente da TCP Latam, Wilbert
Sanchez, indicar o que as empresas de autopeças podem fazer para recuperar o fôlego
no atual momento de dificuldades econômicas.
A palestra de encerramento caberá a Bruno Jorge Soares, coordenador de indústrias
de alto impacto da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tratará
dos desafios para regulamentar a implantação de fábricas inteligentes no País dentro
dos conceitos avançados de Indústria 4.0.
Mais informações sobre o workshop Legislação Automotiva – O Impacto da Rota
2030
podem
ser
encontradas
em
www.automotivebusiness.com.br/workshoplegislacao2017

ABCR: Paraná e SP puxam alta do fluxo de veículos nas estradas pedagiadas
11/08/2017 – Fonte: R7 (postado em 10-08-2017)
Paraná e São Paulo determinaram o crescimento de 0,1% do fluxo total de veículos
pelas estradas pedagiadas do País em julho em relação a junho, com taxas de
expansão de 1,7% e 0,3%, respectivamente. Os dados são da Associação Brasileira
de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e Tendências Consultoria Integrada e já estão
livres dos efeitos sazonais. Já no Rio de Janeiro, a ABCR apurou uma queda de 1,1%
na movimentação total de veículos pelas estradas pedagiadas em relação a junho.
No Paraná, o crescimento de 1,7% nas passagens de veículos pelas praças de pedágios
foi determinado pela circulação dos pesados, que avançou 3,2% sobre junho,
descontados os efeitos sazonais. Os registros de passagens de veículos leves pelos
postos de pedágios nas estradas paranaenses mostraram queda de 0,2% na
comparação com junho.
Em relação a julho do ano passado, o índice total do Paraná cresceu 6,2%. O fluxo de
veículos leves registrou aumento de 4%. Já o fluxo de pesados teve aumento mais
intenso, de 10,6%. Nos últimos doze meses, o fluxo total de veículos nas rodovias
concedidas do Paraná acumulou alta de 0,1%. Na mesma base de comparação, o fluxo
de leves registrou variação positiva de 1,5%. Já o fluxo de veículos pesados
apresentou variação negativa de 2,5%.

No acumulado de janeiro a julho, o fluxo total de veículos no Paraná cresceu 2,7%,
com o movimento de leves e pesados apresentando variação positiva de 3,8% e 0,6%,
respectivamente.
Em São Paulo, a alta de 0,3% no fluxo total de veículos pelas estradas foi puxada
pelos pequenos aumentos de 0,1% e 0,8% na circulação dos veículos leves e pesados,
respectivamente. Na comparação de julho deste ano com o mesmo mês do ano
passado, o índice total de São Paulo aumentou 2,2%. Nessa mesma base comparativa,
o fluxo de veículos leves subiu 2,1% e o de pesados 2,6%.
Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas rodovias concedidas paulistas
recuou 1,7%. Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de veículos
leves caiu 0,9% e o de pesados 4,1%. No acumulado do ano até julho, o fluxo total
de veículos acumulou variação positiva de 0,6%. O fluxo de veículos leves apresentou
alta de 1,3%, enquanto o fluxo de pesados teve queda de 1,8%.
No Rio de Janeiro, o Índice ABCR de atividade de julho registrou queda de 1,1%. Na
mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados marca variação
negativa de 1% e 0,5%, pela ordem. Na comparação de julho com julho de 016, o
fluxo de veículos nas rodovias do Estado caiu 0,9%. O fluxo de veículos leves e pesados
acumula queda de 0,3% e 4,4%, respectivamente.
Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas estradas do Rio de Janeiro recuou
2,8%. O fluxo de veículos leves registrou queda de 1,8% e o de pesados 8,0%,
considerando a mesma base comparativa. No acumulado do ano até julho, o fluxo total
de veículos acumulou retração de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mantida a base de comparação, o fluxo de veículos leves registra queda de 1,5% e o
de pesados 6,4%.
Fluxo de veículos nas estradas cresce 0,1% em julho ante junho, mostra
ABCR
11/08/2017 – Fonte: R7 (postado em 10-08-2017)
O fluxo de veículos pelas estradas brasileiras administradas pela iniciativa privada
fechou praticamente estável em julho em relação a junho, com um ligeiro crescimento
de 0,1% já descontados os efeitos sazonais. É o que mostra o levantamento dos
números de passagens pelas praças de pedágios, feito pela Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR) e compilados pela Tendência Consultoria
Integrada.
Na mesma base de comparação, as passagens de veículos leves pelos postos de
pedágios também registraram crescimento de 0,1% livre dos efeitos sazonais. O
número de veículos pesados que circularam pelas estradas pedagiadas em julho
cresceu 1,1% em relação a junho, com ajuste sazonal.
"A sequência de resultados positivos evidencia o quadro de reação do desempenho do
fluxo total de veículos, dinâmica que deve se prolongar no ano, em linha com a
melhora do ambiente macroeconômico", afirma Alessandra Ribeiro, diretora da
Tendências Consultoria.
A economista complementa que, no caso dos veículos leves, a recuperação dos
rendimentos reais, beneficiada pela redução da inflação a menores patamares, e a
redução do endividamento das famílias são fatores que devem contribuir para que o
indicador sustente a trajetória de melhora ao longo dos próximos resultados.
Já o desempenho dos pesados apresenta sinais de moderada reação. "Tal processo
converge com a melhora de dinamismo da produção industrial, processo que deve

ganhar tração ao longo do ano, apesar do indicador continuar suscetível às oscilações
no curto prazo", prevê Alessandra.
Ao comparar julho com o mesmo mês do ano passado, o índice total cresceu em 2,4%.
O fluxo de veículos leves subiu 2,1% e o fluxo de pesados 3,1%. Nos últimos 12 meses,
o fluxo total acumulou queda de 1,5%. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de
leves caiu 0,8% e o fluxo de pesados 3,7%.
Por fim, no acumulado do ano até julho o fluxo total de veículos nas rodovias
concedidas acumulou crescimento de 0,6%. O fluxo de veículos leves aumentou 1,3%,
enquanto o fluxo de pesados retraiu 1,4%.
Exportação é novo alento para a Volvo Bus no Brasil
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Bus para América Latina
“As exportações são alento neste momento de queda do mercado brasileiro: 70% de
nossa produção atual de ônibus é para outros mercados.
É com esta afirmação que o presidente da Volvo Bus para América Latina (exceto
México), Fabiano Todeschini, define a importância de prospectar novos negócios fora
do Brasil, o que vem sustentando as operações do complexo industrial de Curitiba (PR)
desde que as vendas no País começaram a definhar em 2014.
“O Brasil chegou a ser o primeiro mercado de ônibus da Volvo no mundo, isso em
2011, e hoje está em oitavo no ranking”, comenta Todeschini.
Naquela época, a fábrica chegava a produzir dez chassis por dia, hoje o volume caiu
pela metade, principalmente em função da baixa do mercado interno. “Não é que a
exportação deu um boom: foi o Brasil que caiu e muito”, argumenta.
Segundo o executivo, com a lenta movimentação interna, a solução é intensificar os
esforços lá fora, nos vizinhos. Embora produzir no Brasil seja 8% mais caro do que
Suécia, segundo Todeschini, o custo logístico compensa, uma vez que a operação está
mais próxima dos mercados locais.
Os primeiros resultados estão surgindo: há vendas importantes a caminho, como a do
Panamá, onde já foram entregues 200 articulados e biarticulados e são esperados mais
300 para o ano que vem. A empresa também está acompanhando de perto o
desenrolar da licitação que deve ocorrer em Santiago, no Chile, para renovação da
frota local, inclusive do sistema de BRT Transantiago.
Contudo, para este negócio o Brasil só funcionará como ponte alfandegária: a licitação
prevê 2,2 mil ônibus, todos Euro 6, que serão importados da Suécia, inclusive com
carroceria. Além disso, o sistema terá mais 90 ônibus totalmente elétricos e outros 90
com atributos especiais, como 100% de piso baixo. No caso de Santiago, qualquer
empresa, de qualquer lugar do mundo, poderá participar da licitação.
“O Chile está se reinventando no transporte público de passageiros. Os pátios, por
exemplo, serão todos adquiridos pelo governo e 15% da receita gerada com a tarifa
nos terminais vai para o banco que financiará os novos veículos, reduzindo os custos
para o operador”, conta. Ele acredita que no Brasil há possibilidades de reinvenção e

cita São Paulo, que deve fazer testes com parcerias público-privadas na próxima
licitação prevista para ser publicada até o fim deste mês.
Em Bogotá, na Colômbia, também deve ocorrer alguma renovação para o sistema
Transmilênio. Para lá, a Volvo Bus está apostando no novo chassi B8R, que acaba de
ser lançado. Além da versão B250R, com motor de 250 cv de potência, a montadora
vai oferecer uma versão de 330 cv, indicada para terrenos mais acidentados, que
pedem mais potência, e para cidades com maior altitude, como é o caso de Bogotá,
que tem entre 2 mil e 3 mil metros de altitude.
“O B8R será nossa primeira oferta para todos os mercados latino-americanos. Depois,
conforme a necessidade, ampliamos para oferecer os articulados e biarticulados.”
Assim como no Brasil, a montadora manterá nos demais países da região a estratégia
de trabalhar o novo B8R com o mesmo preço de seu antecessor, o B290R, da família
B7, que sairá de linha.
Autopeças faturam 16,3% a mais no 1º semestre
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

O faturamento das fabricantes de autopeças aumentou 16,3% no primeiro semestre
sobre o mesmo período do ano passado. O crescimento da produção de veículos por
causa das exportações favoreceu os fornecedores da indústria local.
As vendas para as montadoras aumentaram 33% sobre o mesmo período do ano
passado e, como consequência, a utilização da capacidade instalada na indústria de
autopeças se estabilizou em 66% nos meses de maio e junho, o melhor índice desde
maio de 2015.
Os números foram divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças).
O faturamento com as exportações recuou 9,6% quando aferido em reais, mas em
dólares ocorreu um crescimento de 5,1% sobre o primeiro semestre do ano passado.
Desde setembro do ano passado os embarques se mantêm ligeiramente à frente da
reposição no faturamento das empresas de autopeças.
A venda ao mercado de reposição anotou um pequeno recuo de 2,2% porque o
segmento teve crescimento expressivo em 2016.
Ford investe em manufatura para o novo EcoSport
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business (postado em 10-08-2017)

Há dois anos a fábrica de Ford em Camaçari (BA) vem se preparando para produzir o
novo EcoSport. Desde março, a planta opera em três turnos como preparação para o
lançamento. Entre as novidades, estão diversos sistemas de manufatura, como o de

medição a laser para montagem da carroceria. A nova tecnologia oferece alta precisão
nos parâmetros de montagem.
Denominado Net Forming & Piercing, o sistema laser é similar ao utilizado pela Ford
para a produção do Mustang na planta de Flat Rock, nos Estados Unidos. Ele escaneia
cada peça de forma individual e por meio de cálculos vetoriais, fornece aos robôs os
pontos exatos para a sua furação.
“O Novo EcoSport é o segundo veículo no mundo, depois do Mustang, a utilizar esse
processo. Ele elimina eventuais variações dimensionais nas peças e traz uma precisão
maior na montagem, com tolerâncias de menos de meio milímetro”, diz o gerente do
Complexo Industrial Ford Nordeste, Silvio Illi.
A fábrica também recebeu 22 novas máquinas robotizadas na área de carroceria,
novos manipuladores e equipamentos na linha de montagem, gerando um amplo
programa de treinamento para os trabalhadores. Na estamparia, cujas prensas
automatizadas de alta capacidade para 800 peças/hora, foram instalados novos
ferramentais para a produção de peças mais complexas, como o capô, teto solar e
painéis de portas do EcoSport.
A linha de montagem ganhou novo layout, o que melhorou o fluxo e o sequenciamento
de peças. Os pneus, por exemplo, são abastecidos por um novo transportador aéreo
com sistema de caracol e novos braços pneumáticos foram adotados para a instalação
de itens como teto solar, capô e radiador.
O gerenciamento da qualidade tem agora um sistema à prova de erro que reconhece
o veículo sendo montado na linha e, por meio de luzes, direciona o operador para as
peças corretas a serem utilizadas.
O sistema faz ao mesmo tempo o controle de estoque e avisa se uma peça errada for
retirada. Além disso, antenas de radiofrequência instaladas na linha para ativam
automaticamente o sistema de monitoramento de pressão dos pneus – item de série
em todas as versões do Novo EcoSport. Para checar a parte eletrônica e a arquitetura
elétrica do veículo é usado um sistema avançado de programação, ajuste e
diagnóstico, chamado ECATS.
“Com o investimento feito em manufatura, tecnologia e treinamento, tudo contribui
para a fábrica funcionar como um relógio. O Novo EcoSport é um dos melhores
lançamentos que já fizemos, com um grande entrosamento entre todas as áreas
envolvidas e estamos preparados para acelerar a produção”, completa Illi.
Lucro da Fras-le aumenta 22% no 1º semestre
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business (postado em 10-08-2017)

O lucro líquido da Fras-le aumentou 22,7% no primeiro semestre ao atingir os R$ 37,8
milhões contra os R$ 30,8 milhões apurados em igual período do ano passado, informa
em balanço divulgado na quarta-feira, 9. A margem líquida fechou em 9,6%, alta de
2,3 pontos porcentuais sobre o resultado de um ano antes, que foi de 7,3%.
Este foi comparativamente o único índice positivo entre os principais resultados do
balanço da Fras-le, que pertence à divisão de autopeças do conglomerado Randon. A

receita líquida, que é a soma dos faturamentos do mercado interno e externo, fechou
a primeira metade deste ano com queda de 6,9%, para 392,4 milhões ante os R$
421,4 milhões do ano anterior. No mercado interno, a empresa viu seus ganhos
aumentarem 6,6%, para R$ 188,8 milhões, enquanto que no mercado externo, a
receita líquida diminuiu 16,7%, para R$ 203,6 milhões.
“Os negócios da Fras-le têm projeção global e as variáveis e particularidades de cada
mercado são desafios constantes na condução da companhia”, afirma o diretorpresidente Sérgio de Carvalho.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos e depreciação de ativos) também reduziu sua
representação, passando de R$ 85,9 milhões para R$ 48,2 milhões, uma redução de
quase 44%. Com isto, a margem Ebitda fechou em 7,6% contra 15,6% de um ano
antes. O lucro bruto chegou a R$ 96 milhões, retração de 27,6%, enquanto o lucro
operacional caiu mais da metade, de R$ 65,8 milhões para R$ 29,8 milhões, queda de
54,8%.
Por sua vez, as exportações recuaram 9,3% no primeiro semestre no comparativo
anual, para US$ 60,2 milhões.
Contudo, a empresa mantém o otimismo: embora o lucro esteja menor na comparação
anual, ainda assim indica cenário favorável. Em seu relatório, a Fras-le destaca que
alguns sinais podem reforçar as expectativas de estabilização do mercado, como a
nova previsão das exportações para o ano feita pela Anfavea, que estão caminhando
para um novo recorde, o Banco Central, com perspectiva de retomada gradual da
atividade econômica, mantendo o crescimento do PIB em 0,5% ao ano, da mesma
forma que o Comitê de Política Monetária tende a continuar a baixar a taxa básica de
juros Selic, hoje em 9,25%.
Consórcios anotam alta de 7,4% no 1º semestre
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business (postado em 10-08-2017)

O setor de consórcios para veículos fechou o primeiro semestre com a venda de 963,2
mil novas cotas, registrando alta de 7,4%.
O crescimento da modalidade continua motivado especialmente pelos modelos leves
como automóveis e utilitários, cujas 516,6 mil cotas vendidas no período anotaram
alta de 20,5% sobre os mesmos seis meses do ano passado.
Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcios (Abac). A modalidade é favorecida pelo cenário econômico atual e também
pela possibilidade de parcelamentos mais longos e sem a necessidade de entrada.
Outra alta importante para os leves, de 26,7%, ocorreu no volume de créditos
comercializados, R$ 21,5 bilhões. Esse número é obtido pela multiplicação das novas
cotas por seus valores. O consórcio de leves também foi favorecido no semestre pelo
crescimento de 6,2% em participantes ativos, aqueles que continuam pagando suas
parcelas tendo ou não sido contemplados. Eles somam hoje 3,4 milhões.
O segmento de pesados (caminhões, ônibus, semirreboques, tratores e implementos)
também ajudou na alta geral, embora com volumes menores. De janeiro a junho foram

23,4 mil novas cotas, total 10,4% maior que o do mesmo período de 2016. O tíquete
ou valor médio das novas cotas subiu 13,7% ao atingir R$ 147,7 mil.
Como consequência, o volume de créditos comercializados para os pesados no
semestre (R$ 3,5 bilhões) cresceu 12,3%. Já as contemplações, 14,3 mil, anotaram
pequena queda de 5,3% no semestre.
DESEMPENHO AINDA NEGATIVO NAS MOTOS
As motos detêm o segundo maior volume em vendas de consórcio e continuam
influenciando negativamente os números totais do setor. No acumulado até junho o
segmento registrou a venda de 423,1 mil novas cotas, 5,3% a menos que em igual
período de 2016.
Também caiu o número de participantes ativos. Eles somaram 2,3 milhões no
semestre, 11,7% a menos que na primeira metade de 2016. As contemplações ou
cartas de crédito emitidas no semestre, 286,5 mil, registraram importante queda de
17,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
Levantamento recente divulgado pela Abraciclo, associação dos fabricantes de
motocicletas, mostra que a modalidade perdeu espaço para o CDC, Crédito Direto ao
Consumidor. O tíquete médio para as motos atingiu no semestre R$ 8,6 mil,
registrando alta de 10,3%. Como consequência, o volume de créditos comercializados
(R$ 3,6 bilhões) também aumentou 4,1%.
Crescimento foi ajudado pela reestruturação da área de usados
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business (postado em 10-08-2017)

A Caoa Seminovos obteve recorde de vendas no primeiro semestre. Foram 15,1 mil
veículos, volume 22% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O
crescimento decorre da reestruturação feita em 2016 para o setor de usados e foi bem
maior que os 9,9% registrados para todos os automóveis e comerciais leves de
segunda mão negociados no período.
Somente em junho a divisão de seminovos da Caoa negociou 2,8 mil usados, 19,2%
a mais que no mesmo mês de 2016, enquanto o mercado cresceu 10,4%. Segundo a
empresa, toda a preparação e revisões e passaram a ser feitas pela própria equipe de
pós-venda da Caoa.
A empresa tem 130 pontos de venda de seminovos na soma de lojas exclusivas para
usados e concessionárias das marcas Ford, Hyundai Brasil, Hyundai Caoa e Subaru.
“Esperamos superar 30 mil veículos comercializados até o fim do ano”, afirma o diretor
executivo comercial da Caoa, Jack Nunes.
“O comprador de seminovos está cada vez mais exigente e a qualidade da venda passa
por uma comercialização dinâmica, rentável e essencialmente voltada ao cliente final”,
conclui Nunes.

Randon reverte prejuízo e lucra R$ 20,5 milhões no semestre
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Após um pente fino em todas as suas operações a fim de identificar possível
enxugamento de custos, a Randon volta a respirar. Seu balanço do primeiro semestre
mostra que o grupo acertou na lição de casa: conseguiu reverter o prejuízo de R$ 2,68
milhões do primeiro semestre do ano passado em lucro de R$ 20,5 milhões no mesmo
período deste ano.
O Ebitda consolidado (lucro antes de juros, impostos e depreciação de ativos) resultou
em R$ 135,1 milhões, aumento de quase 11%, com margem de 10,3%. Por outro
lado, a receita diminuiu 8,5%, que passou de R$ 1,43 bilhão para R$ 1,30 bilhão,
devido à paralisação da produção de vagões ferroviários.
O enxugamento dos custos também beneficiou a redução da dívida, que vem perdendo
volume ano a ano: o endividamento, que chegou a R$ 1,35 bilhão em 2015, fechou o
primeiro semestre deste ano em R$ 521,4 milhões.
“Conseguimos fazer o trabalho de casa, agora estamos um pouco mais tranquilos,
preparados e sólidos para acompanhar o crescimento – que não temos ideia de quando
virá – mas estamos mais fortes”, declarou o presidente das Empresas Randon, David
Abramo Randon, durante a apresentação dos resultados na Apimec-SP, na quintafeira, 10, em São Paulo.
Há três anos, desde que o mercado de veículos comerciais pesados começou a declinar
fortemente e de forma muito abrupta, a Randon sentiu com a mesma intensidade os
efeitos da crise, forçando a empresa a repensar sua estrutura. Com isto, deu início a
um plano de enxugamento de custos, o que incluiu, entre as medidas, o fechamento
da unidade em Guarulhos (SP), cuja produção foi realocada para as plantas de
Chapecó (SC) e para a sede, em Caxias do Sul (RS).
“Também paralisamos por um ano e meio as operações da nossa fábrica mais nova,
em Araraquara (SP), inicialmente pensada para a divisão de vagões ferroviários, mas
que com sua flexibilidade, também montará implementos”, afirma o executivo, que
fez questão de ressaltar que o enxugamento atingiu, inclusive, cargos na diretoria.
“Há mais ou menos cinco anos, quando apresentávamos nosso balanço financeiro, esta
mesa costumava ser maior, éramos pouco mais de seis diretores. Hoje, com a
reestruturação,
chegamos
a
uma
organização
mais
enxuta”,
aponta.
PLANEJAMENTO E PÉ NO CHÃO
Mesmo com o resultado global positivo, a Randon mantém cautela e os pés no chão
quando analisa e projeta o mercado. David lembra que o enfrentamento da crise doeu
em várias áreas da empresa, que acabou demitindo 28% de sua força de trabalho nos
últimos 3 anos, contabilizando pouco mais de 7,74 mil funcionários atualmente.
“Este ano, o mercado [total] não vai passar de 23 mil reboques”, projeta o presidente
da Randon, indicando mais um ano difícil para o setor de implementos, embora este
volume, se confirmado, significará estabilidade, igualando-se com as vendas do ano

passado. No entanto, para David, este total não representa a capacidade real do
mercado interno.
“Para quem já trabalhou com 75 mil unidades e hoje tem 25 mil, é um número que
não vai voltar logo. Acredito que 40 mil, 45 mil ao ano é mais a cara do Brasil”,
concorda o COO da divisão de montadoras, Alexandre Gazzi.
Ainda assim, os ventos sopram a favor da Randon: a parcial de agosto indica que sua
participação chegou a 48% do mercado de implementos, acima dos 37,5% verificados
no encerramento do primeiro semestre, 14,6 pontos porcentuais a mais que a Facchini,
na vice-liderança. Segundo Gazzi, a fatia só não é maior por causa do fechamento da
fábrica paulista de Guarulhos.
“Também tivemos outros dois importantes concorrentes que desapareceram do
mercado. A parcial de agosto indicava participação zero para os dois”, conta o diretor
responsável pela divisão montadora (implementos, veículos especiais e vagões
ferroviários). “Nossa perspectiva é de que em 2018 teremos um novo patamar de
market share, nossos concorrentes estão deixando o mercado e a Randon quer captar
isso, portanto, há grandes chances de fecharmos este ano com 40% de share”.
Alguns fatores podem direcionar ainda mais os bons ventos para a caxiense, como a
renovação obrigatória da frota para alguns segmentos. Além disso, os produtos que
circulam no mercado ampliam as oportunidades para a divisão de autopeças da
Randon, que estima uma frota de 600 mil unidades em todo o País e idade média de
12 anos.
“Estamos trabalhando muito forte no relacionamento com o cliente, que muitas vezes
associa a Randon apenas a carretas; estamos mostrando a solidez da empresa com
caravanas nos diferentes segmentos da divisão, que inclui além de implementos os
veículos especiais e vagões ferroviários”, afirma Gazzi.
Apesar da queda abrupta do mercado de caminhões, a Randon conseguiu manter os
números positivos na divisão montadora. As vendas de semirreboques da marca
cresceram 9,7% no primeiro semestre, para pouco mais de 5,4 mil unidades. Deste
volume, mais de 56% foi destinado ao transporte de cargas ligado ao agronegócio,
puxado pela super safra de grãos, enquanto 36,4% foi para a indústria (siders,
frigoríficos, furgões, tanques de inox e de combustível) e os 7,2% restantes para o
setor de mineração.
Contudo, a receita líquida da divisão montadoras recuou 18,9%, para R$ 555,8
milhões, ao mesmo tempo em que as exportações cresceram 6,8%, para US$ 24,6
milhões. Neste contexto, Gazzi lembra que a empresa trabalha com os mesmos preços
praticados de quatro anos atrás: “Estamos ganhando margem mês a mês, não vamos
cometer a loucura de aumentar preços com a capacidade atual [do mercado]; temos
de pensar que a crise é uma maratona, não uma prova de 100 metros, demora mais”,
compara.
Já no segmento ferroviário, após um ano e meio paralisado, a Randon prevê retomar
as operações da unidade de Araraquara no primeiro trimestre de 2018. A fábrica
deverá alocar a produção de algumas linhas de semirreboques, para facilitar a
distribuição fora da região Sul e reduzir custo logístico. Para isto, a empresa, que já
aplicou R$ 70 milhões dos R$ 100 milhões previstos para a planta, prevê terminar o
investimento até o ano que vem.
EXPORTAÇÕES E AUTOPEÇAS
A divisão montadoras também pretende ampliar suas operações fora do Brasil, com a
nova unidade no Peru, em uma joint venture firmada em junho com a Epysa, que

começa a operar já no fim deste ano. O Peru é o terceiro maior mercado de
implementos da América do Sul, com 5 mil unidades por ano.
“Não conseguíamos competir por causa do custo logístico, mas com esta unidade local,
nossa expectativa é começar em 300 unidades de um mercado total que deve bater
as quase 6 mil unidades, e chegar a 800 implementos em três ou quatro anos”, projeta
Gazzi.
Por outro lado, o mercado de veículos especiais, que inclui em sua maior parte
equipamentos, como máquinas e caminhões para o segmento de mineração, locação,
construção civil e agricultura, caiu um quinto em volume nos últimos anos. Apesar
disso, as vendas da marca quase dobraram neste primeiro semestre, passando de 89
para 199 unidades. “É um mercado que vem sofrendo bastante, com menos de 2 mil
unidades por ano, mas que conseguimos manter o market share de 10%”, aponta
Gazzi.
A divisão de autopeças que conta com cinco marcas - Fras-le, Suspensys, Master, Jost
e Castertech - também conseguiu elevar as vendas de todos os segmentos em que
atua, resultando em uma receita 0,8% maior na primeira metade de 2017 na
comparação anual, para R$ 680,4 milhões. Do total entregue ao mercado, 45% foi
destinado às montadoras (OEM), enquanto o de reposição respondeu por 29% e
exportações, 26%. O Ebitda da divisão caiu 14,7%, para R$ 100,3 milhões, em parte
pelos fatores cambiais.
“Graças ao nosso mix de produtos, apuramos um faturamento extremamente saudável
e robusto”, comenta o COO da divisão de autopeças, Sérgio Carvalho. “Quando se tem
diversidade e participação em todos os mercados, você consegue navegar um pouco
melhor nas adversidades, nos altos e baixos de cada um deles”, completa.
Carvalho aponta que no curto prazo, há um cenário positivo para a divisão, que planeja
expandir sua atuação no exterior, com diversificação maior de produtos. No Brasil, a
empresa aguarda a conclusão da análise do Cade para sua joint venture com a FederalMogul, anunciada em dezembro passado e que vai inserir a Randon no mercado de
veículos leves, com o fornecimento de pastilhas para OEM.
“Acredito que em até 60 dias teremos um desfecho favorável desta joint venture que
terá 80,1% de controle acionário da Randon. Inicialmente, projetamos um
faturamento de R$ 30 milhões com este novo negócio e com boas perspectivas para
o futuro.”
Para o diretor financeiro e de relações com investidores, Geraldo Santa Catarina, “até
o momento o pior já passou, o que estamos colhendo é fruto da redução de custos da
companhia, porque o mercado não voltou. Com estes resultados, não há nenhuma
razão para fazer revisão do guidance (projeções financeiras) pela primeira vez em
muitos anos, estamos mantendo nossos números”.
Suas projeções comunicadas ao mercado no início deste ano apontam para uma
receita bruta total de R$ 3,9 bilhões, com receita líquida menor, projetada em R$ 2,8
bilhões contra resultado de R$ 3,6 bilhões de 2016.
Os investimentos não deverão ultrapassar os R$ 100 milhões projetados inicialmente
para 2017, disponíveis em caixa para manutenção das operações e desenvolvimento
de protótipos e produtos, o que também poderá vir a ser utilizado para a planta de
Araraquara.

Honda estende freios combinados a Fan e Start
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

Start 160 com freios CBS tem preço sugerido de R$ 7.990
A Honda estendeu para mais motos da linha CG 160 o sistema de freios combinados
CBS. O equipamento foi lançado em agosto de 2014 na Titan e agora é aplicado
também em duas outras versões. A CG 160 Start com CBS tem preço sugerido de R$
7.990 e a CG 160 Fan, R$ 8.990.
A adoção do sistema decorre da resolução 509 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que começou a ser implantada gradativamente em 2016. A partir de 2019
todas motos com cilindrada até 299 cc produzidas no Brasil ou importadas terão de
ser equipadas com sistema CBS ou antitravamento ABS. Para motos de 300 cc ou mais
o ABS será obrigatório.
E como 60% das motos a partir de 2018 terão de atender a essa resolução, a Honda
acabou estendendo o equipamento a mais modelos da linha CG, que sozinha responde
por 27% de todas as motos vendidas no Brasil.
COMO FUNCIONA O CBS
O sistema CBS integra o freio dianteiro ao traseiro por meio de um sistema hidráulico
bastante simples. Quando o motociclista pressiona o pedal para frear a roda de trás,
o freio dianteiro é acionado simultaneamente. Embora não impeça o travamento das
rodas como o ABS, o sistema também traz mais segurança ao motociclista porque
reduz a distância de parada em até 20%.
Veja abaixo o cronograma de implantação dos sistemas CBS e ABS:
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2016, 10% da produção ou importação;
2017: 30% da produção ou importação;
2018: 60% da produção ou importação;
2019: 100% da produção ou importação.

Produção de motos anota alta de 42% em julho
11/08/2017 – Fonte: Automotive Business

A produção de motos em julho somou 71,6 mil unidades e registrou alta de 42%
sobre junho. No acumulado do ano, porém, as 495,3 mil unidades fabricadas em
Manaus resultaram em queda de 8,2% ante o mesmo período de 2016.
As vendas no atacado (das fábricas às concessionárias) tiveram comportamento
semelhante. Com 64,8 mil unidades em julho houve crescimento de 13,2% sobre
junho, mas as 467,1 mil motos repassadas à rede anotaram queda de 10,8% ante os
mesmos sete meses de 2016.

Os números do setor continuam semelhantes aos de 15 anos atrás e foram divulgados
pela Abraciclo, entidade que reúne fabricantes de motos instaladas em Manaus.
As altas em produção e vendas em julho refletem a renovação de algumas linhas,
como a CG 160, a mais vendida do País, e também a reposição de estoques. Algumas
fábricas de Manaus enfrentam um momento bastante crítico. A Indian não produz
nenhuma moto desde maio. A Dafra montou apenas 316 unidades em julho na soma
dos próprios modelos mais KTM – marca representada por ela no Brasil.
A JToledo Suzuki fabricou em julho somente 322 motocicletas, divididas entre dois
modelos de alta cilindrada. Oficialmente foi seu pior mês do ano em produção, mas
isso ocorre porque a empresa substituiu parte dos modelos Suzuki de baixa cilindrada
por outros das marcas Haojue e Kymco. Essas motos também são produzidas debaixo
do teto da Suzuki, mas sob a responsabilidade da empresa JTZ, por isso não aparecem
nas tabelas da Abraciclo.
O emplacamento de cerca de 800 dessas motos consta do site da Fenabrave, a
entidade que reúne as associações de concessionários, e leva a acreditar que pelo
menos mil delas já foram montadas em Manaus desde a metade do primeiro semestre.
EXPORTAÇÃO ABAIXO DA META
Os embarques no acumulado do ano somaram 40,8 mil motos e estão 16,8% acima
de igual período de 2016, mas nestes sete meses o País exportou menos da metade
do que previa para o ano inteiro (93 mil unidades), basicamente porque as vendas à
Argentina foram menores do que se esperava.
No início de julho o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, admitiu a necessidade
de revisão do número, mas isso ainda não ocorreu. Algo entre 75 mil e 80 mil parece
mais razoável. É pouco, o equivalente a um mês de vendas internas.
QUEDA “REAL” NOS EMPLACAMENTOS
As motos zero-quilômetro lacradas no acumulado até julho, de acordo com a
Fenabrave, somaram 497,6 mil unidades, o que leva a uma queda de 20,5% em
relação ao mesmo período do ano passado, que teve 626,2 mil motocicletas
emplacadas.
Para a Abraciclo, no entanto, essa queda é menor, de 8,5%, porque a entidade
desconta os ciclomotores usados, mas licenciados como novos em 2016 por causa de
uma mudança no código de trânsito.

