
 

 

04 DE SETEMBRO DE 2017 

Segunda-feira 

 NOVOS PROJETOS DE LEI-NÚCLEO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS - Nº 28. XIII 

. 31 DE AGOSTO DE 2017 

 SINDIMOC PLANEJA PARALISAÇÕES DE ÔNIBUS EM CURITIBA PARA COBRAR 

SEGURANÇA 

 PELA 1ª VEZ EM SEIS ANOS, EMPRESAS CONSEGUEM REDUZIR ENDIVIDAMENTO 

 ATIVIDADE INDUSTRIAL AUMENTA EM JULHO 

 INDÚSTRIA VOLTA AO PATAMAR DE 2009 

 MONTADORAS VOLTAM A INVESTIR NO BRASIL 

 ARTIGO: O SISTEMA INDÚSTRIA E O DESENVOLVIMENTO 

 ACORDOS E NOVAS MODALIDADES DE FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO SÃO 

LANÇADOS NA MEI 

 EDITORIAL: PEQUENA EMPRESA RESPONDE POR 70% DOS EMPREGOS 

 JUROS E BUROCRACIA PREJUDICAM ACESSO DE PEQUENOS NEGÓCIOS AO 

CRÉDITO 

 BNDES ABRE LINHA DE CRÉDITO PARA PEQUENAS EMPRESAS ATUAREM NA 

CHINA 

 ACORDO ENTRE MERCOSUL E EGITO ENTRA EM VIGOR 7 ANOS APÓS 

ASSINATURA 

 BRASIL E MÉXICO NEGOCIAM AMPLIAR ACORDO COMERCIAL 

 ACORDOS PODEM MOVIMENTAR US$ 9,9 BILHÕES 

 MDIC VÊ MUDANÇA NO PADRÃO DA BALANÇA EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS ANOS 

 GRUPO DE 8.000 EMPRESAS RESPONDE POR 58% DOS IMPOSTOS DEVIDOS 

NO PAÍS 

 TERCEIRIZAR NEM SEMPRE É A MELHOR SOLUÇÃO, AFIRMA EMPRESA 

 TERCEIRIZAÇÃO NÃO DERRUBA OS SALÁRIOS, MOSTRA ESTUDO 
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 PETROBRAS ESTENDERÁ ACORDO COLETIVO ATÉ NOVEMBRO 

 CHINA ANUNCIA FUNDO DE R$ 250 MILHÕES PARA COMÉRCIO NO BRICS 

 NA CHINA, TEMER ATRIBUI QUEDA DO DESEMPREGO A REFORMA TRABALHISTA 

 REFORMA TROUXE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 'À REALIDADE DO SÉCULO 21', 

DIZ TEMER EM PEQUIM 

 REVISÃO DE PROGRAMAS EM CENÁRIO DE CRISE IMPULSIONA SEGURO PARA 

EXECUTIVOS NO BRASIL 

 CHINA PASSA BRASIL EM RENDA PER CAPITA E DEVE PASSAR EM BEM-ESTAR 

MÉDIO 

 EXPECTATIVA PARA CRESCIMENTO DA ECONOMIA EM 2017 SOBE A 0,5% 

NESTE ANO 

 ECONOMIA BRASILEIRA MANTERÁ CRESCIMENTO GRADUAL NOS PRÓXIMOS 

MESES, AVALIA CNI 

 ABRADEE: EXPECTATIVA É DE CRESCIMENTO, MAS PIB MOSTRA QUE RETOMADA 

É TÍMIDA 

 US$ 77 BI SAÍRAM DO PAÍS APÓS REBAIXAMENTO 

 ‘ACABOU A RECESSÃO, MAS SOLTE BOMBINHA, NÃO FOGUETE’ 

 EDITORIAL: CONTAGEM REGRESSIVA PARA A REFORMA POLÍTICA 

 TROCA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA GANHA FORÇA COM REFORMA NA 

APOSENTADORIA 

 ELETROBRÁS ESTÁ EM SITUAÇÃO DIFÍCIL, AFIRMA MINISTRO 

 PIB MOSTRA QUE CONSTRUÇÃO VIVE O PIOR PERÍODO EM DÉCADAS, DIZ 

SINDUSCON-SP 

 TERMINAL DO PARANÁ É VENDIDO PARA OPERADORA CHINESA POR R$ 2,9 

BILHÕES 

 MONTADORAS MUDAM DISCURSO E AGORA QUEREM PREVISIBILIDADE 

 EXPORTAÇÕES FAZEM PRODUÇÃO DE CAMINHÕES CRESCER APÓS 3 ANOS 

 FENABRAVE: VENDA DE LEVES PARA PESSOA FÍSICA VOLTA A SUBIR EM AGOSTO 

 FABRICANTES TENTAM DRIBLAR RESISTÊNCIA DE AMERICANOS ÀS PICAPES 

ELÉTRICAS 

 CONCORRÊNCIA ACIRRADA LEVA MAIS ITENS DE CONFORTO PARA CARROS 

POPULARES 

 TOYOTA COROLLA, SEDÃ MAIS VENDIDO, ENFRENTA O ECONÔMICO CHEVROLET 

CRUZE 

 POINTER QUER AMPLIAR A OFERTA DE TELEMETRIA PARA PESADOS 
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 FCA CONVOCA 3,9 MIL CARROS POR RISCO DE INCÊNDIO 

 MOTOS MANTÊM FRACA MÉDIA DE 3,3 MIL UNIDADES/DIA 

 VENDAS PASSAM DOS 200 MIL VEÍCULOS EM AGOSTO 

 BOSCH MOSTRA NOVO SISTEMA COM DETECÇÃO DE CICLISTA 

 

 
                 

      
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
Fonte: Bacen 

 
 

Novos Projetos de Lei-Núcleo de Assuntos Legislativos - nº 28. XIII . 31 de 
agosto de 2017 

04/09/2017 – Fonte: FIEP 

   
Confira nessa edição os novos projetos de lei apresentados no Senado Federal e 
Câmara dos Deputados. 
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Sindimoc planeja paralisações de ônibus em Curitiba para cobrar segurança 

04/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
Atos serão feitos após o assassinato de um cobrador sexta-feira, segunda 

morte da categoria esse ano 
 

Uma assembleia de motoristas e cobradores de ônibus às 4h30 atrasou a saída de 
diversas linhas na manhã desta segunda-feira (4) em Curitiba. Na reunião, os 
trabalhadores debateram mobilizações para cobrar segurança no transporte coletivo 

de Curitiba e região metropolitana após o assassinato de um cobrador da linha 
Gramados na última sexta-feira (1º).  

 
Entre as ações, não estão descartadas paralisações como a que parou Curitiba por 
cerca de uma hora no dia 24 de julho - na ocasião, o protesto foi pela morte do 

motorista Edmilton José de Melo, 45 anos, assassinado no dia 23 de julho em Colombo 
durante um arrastão na linha Curitiba/Jardim Paulista. 

 
A assembleia foi com trabalhadores da empresa Sorriso, onde trabalhava o cobrador 

assassinado sexta-feira e que também é responsável por linhas como os expressos 
Santa Cândida-Capão Raso, Circular Sul e Boqueirão.   
 

O presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, disse que motoristas e cobradores de 
todas as empresas de ônibus da capital e região metropolitana serão ouvidos nos 

próximos dias – o que pode, novamente, gerar atrasos pontuais durante as manhãs.  
 
Segundo o Sindimoc, os recorrentes casos de violência no sistema de transporte 

coletivo vêm gerando insegurança entre passageiros e trabalhadores. Por isso, a ideia 
é estabelecer um cronograma de mobilizações para todo o mês de setembro. 

 
“Decidimos fazer reivindicações para chamar a atenção para essa questão de 
segurança pública. Só na semana passada tivemos três trabalhadores esfaqueados, 

um que foi agredido com bastão, o número de arrastões não para de aumentar. O 
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trabalhador está com medo. Ele sai para trabalhar sem saber se volta para casa”, 
justifica o presidente do sindicato.  
 

O Sindimoc afirma que até o fim da manhã desta segunda já deve ter definido o 
cronograma de mobilizações que serão feitas durante o mês.  

 

Pela 1ª vez em seis anos, empresas conseguem reduzir endividamento 

04/09/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Câmbio mais favorável, troca de dívidas caras por mais baratas e venda de 

ativos são alguns dos fatores que explicam o movimento; dívida líquida das 
companhias com ações na Bolsa caiu 1,4% no 2º trimestre em relação ao 

mesmo período de 2016 

 

 
 

Após registrar níveis alarmantes, o que levou a número recorde de pedidos de 
recuperação judicial, o nível de endividamento das empresas brasileiras, 
especialmente as de grande porte, começa a cair. Há um esforço extra em renegociar 

as dívidas para estarem mais bem preparadas para a recuperação da economia, que 
deve se intensificar a partir de 2018.  

 
Diferentes indicadores apontam para essa melhora. Dados da Economática mostram 
que as empresas de capital aberto (com ações na Bolsa) encerraram o segundo 

trimestre com dívidas líquidas de R$ 533,5 bilhões, montante 1,4% inferior ao de igual 
período de 2016. Foi a primeira queda após seis anos de crescimento. O valor exclui 

a Petrobrás que, sozinha, reduziu seu endividamento em 11% no período.  
 
Segundo Alexandre Castanheira, responsável pela área de mercado de capitais de 

renda fixa do Morgan Stanley, parte da redução das dívidas veio do câmbio. “As 
empresas que tinham endividamento em dólar, que caiu de R$ 4 para pouco mais de 

R$ 3, conseguiram reduzir a alavancagem sem fazer muita coisa.”  
 
Também houve movimento grande das empresas em trocar dívidas de curto prazo por 

longo prazo e dívidas mais caras por mais baratas nos mercados de capital local e 
internacional. Houve ainda venda de ativos, fechamento de unidades e otimização de 

operações.  
 

“Há empresas que conseguiram reduzir custos, aumentar a produtividade, redefinir 
linhas de produtos e se reposicionar no mercado”, acrescenta o economista José 
Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados. 

Relatório do Santander com base nos balanços das empresas listadas no Ibovespa 
indica que, no quarto trimestre de 2015, no ápice da crise, as empresas levariam 3,7 

anos para pagar suas dívidas com base na geração de caixa no período.  
 
No trimestre passado, esse período foi reduzido a 2,1 anos. “Ainda está acima da 

média histórica, de 1,5 ano, mas a tendência é declinante”, afirma Daniel Gewehr, 
estrategista-chefe da área de análise do Santander. “Entre o fim de 2015 e início de 
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2016, os investidores estavam com medo da alavancagem das empresas, mas hoje 
essa questão não preocupa mais.”  
 

No caso das companhias de capital fechado, normalmente de menor porte e com 
menos acesso ao crédito bancário, dados do Centro de Estudos do Instituto Ibmec 

(Cemec) mostram que o porcentual de empresas que não tinha capacidade de pagar 
suas dívidas ficou estável em 35,6% em 2016. Os balanços desse grupo só são 

divulgados anualmente.  
 
Riscos. O mesmo estudo, envolvendo 1.349 empresas não financeiras (exceto a 

Petrobrás), mostra que, nas companhias abertas, 46,4% estavam sem condições de 
honrar as dívidas com juros no primeiro trimestre, fatia que era de 49,8% em 2015 e 

de 47,7% no ano passado.  
 
Carlos Rocca, diretor do Cemec, ressalta que, apesar da melhora, cerca de metade 

das empresas ainda apresenta situação financeira problemática, principalmente as de 
médio e pequeno porte. “Isso pode comprometer a capacidade de respostas dessas 

empresas aos sinais de recuperação da demanda observados nos primeiros meses de 
2017 ou mesmo dificultar a consolidação desse ciclo.”  
 

Rocca também vê riscos de reversão no quadro de recuperação se as reformas 
econômicas para o controle das contas fiscais não forem aprovadas.  

 
Outro indicador do processo de melhora do endividamento das empresas é a redução 
de pedidos de recuperação judicial. De acordo com a Serasa Experian, de janeiro a 

julho de 2016 foram registrados 1.098 pedidos em todos os setores, número que este 
ano está em 814, ou 25,8% menor.  

 
A redução foi ainda maior no segmento de indústrias especificamente. Caiu 30%, de 
254 pedidos de recuperação no ano passado para 177 neste ano.  

 
Investimentos. Alessandro Zema, responsável pelo Banco de Investimentos do 

Morgan Stanley, ressalta que, mesmo reduzindo as dívidas antigas, ainda não se vê, 
como nos períodos de crescimento, as empresas tomando dívida para viabilizar 
investimentos, principalmente em aumento de capacidade.  

 
“Ainda estamos longe de voltar os investimentos porque a ociosidade segue muito 

elevada nas empresas”, afirma José Roberto Afonso, pesquisador do Ibre, da Fundação 
Getúlio Vargas, e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).  
 

Na opinão dele, cenário mais complicado pode ocorrer quando as empresas se 
depararem com uma nova taxa de juros a ser cobrada pelo BNDES, a TLP, que deve 

substituir e TJLP. “É desanimador, porque se pretende encarecer e, pior, diminuir a 
oferta de crédito pelo BNDES.” 

 

Atividade industrial aumenta em julho 

04/09/2017 – Fonte: CNI 

 
Horas trabalhadas, faturamento, Utilização da Capacidade Instalada (UCI) e emprego 

cresceram no mês.  
 
O emprego industrial registrou o terceiro mês consecutivo sem queda. A massa salarial 

real e o rendimento real, no entanto, caíram em julho, interrompendo a sequência de 
resultados positivos. 

Julho/2017 
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Indústria volta ao patamar de 2009 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
O resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, de 

crescimento de 0,2% ante o trimestre anterior, divulgado na sexta-feira (1º) pelo 
IBGE, sinalizou que a recessão brasileira caminha para o fim. Mas a indústria ainda 

causa preocupação. Os números mostram que o PIB industrial registrado entre abril e 
junho está no mesmo patamar do terceiro trimestre de 2009. 
 

O desempenho negativo da construção civil foi o principal fator a derrubar os 
resultados da indústria no PIB. No segundo trimestre, o setor industrial recuou 0,5% 

em relação aos primeiros três meses do ano. Na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, a retração foi de 2,1%. A construção responde por cerca de um quarto 
da indústria. 

 
“Se olharmos neste instante, os sinais de recuperação da construção civil ainda são 

mínimos. Há uma perspectiva de retomada a partir do ano que vem, com uma Selic 
na casa dos 7%, que colocaria o mercado imobiliário em outra realidade”, diz José 
Carlos Martins, da Câmara Brasileira da Indústria de Construção (Cbic). “O que o nosso 

setor sente é que ainda é preciso atravessar um rio, seja de que jeito for, para chegar 
vivo ao outro lado. Ninguém espera resultados espetaculares, a gente só espera 

chegar vivo.” 
 
Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, avalia que, apesar de os resultados 

da indústria ainda serem preocupantes, há mais sinais de recuperação do que nunca. 
“Já é possível perceber uma reação no segmento de máquinas e equipamentos, por 

exemplo. A construção, de fato, demora mais tempo para sair do vermelho, mas ela 
vai reagir assim que o ambiente econômico estiver mais claro.” 

 
“Para o terceiro e quatro trimestres, há também perspectivas positivas para o 
segmento de automóveis”, diz Vale. Em agosto, o emplacamento de veículos teve alta 

de 14,76%, segundo a Fenabrave, que representa concessionárias. 
 

Segmentos da indústria de transformação reclamam, porém, que a taxa de câmbio 
não tem favorecido uma retomada mais robusta do setor. “Há muito tempo as 
projeções mostram que o dólar deveria estar um patamar superior, com o real mais 

fraco, e isso não tem acontecido.  
 

A gente tem tido um aumento grande nos nossos custos, seja de energia, seja de 
insumo de um modo feral, e o real continua fortalecido”, diz Ricardo Neves de Oliveira, 
diretor executivo do Sinproquim (Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para 

Fins Industriais e da Petroquímica). Na indústria química, que detém a quarta maior 
fatia da indústria de transformação, o crescimento previsto para este ano é de, no 

máximo, 0,5%. 
 
Fraqueza 

Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central, lembra que a grande capacidade 
ociosa que ainda ronda a indústria e posterga investimentos ajuda a entender a queda 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/industria-volta-ao-patamar-de-2009/


nos investimentos no segundo trimestre, que voltaram ao mesmo patamar do segundo 
trimestre de 2009. “A construção civil também não tem ajudado e não deve vir 
particularmente forte nos próximos trimestres. Para além da economia, um outro fator 

que atrapalha a volta dos investimentos é a baita incerteza política, a gente não sabe 
quem vai ser eleito no ano que vem e a escolha vai ser decisiva para os rumos do 

ajuste fiscal”, diz. 
 

“Quando nos damos conta de que, de todos os componentes do PIB no segundo 
trimestre, o único com resultado expressivo é o consumo das famílias, não dá para 
fechar olhos. Ainda faltam componentes dinâmicos, para continuarmos crescendo”, diz 

André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. 
 

Consumo 
No campo positivo, o consumo das famílias até ajudou a embalar o PIB do segundo 
trimestre, mas o resultado do segundo trimestre ainda ficou distante do pico da série 

do IBGE, registrado no último trimestre de 2014, data da reeleição da ex-presidente 
Dilma Rousseff e antes do agravamento da crise. 

 
As exportações também atingiram números expressivos no segundo trimestre, 
principalmente por conta do petróleo, soja e minério. “O segundo semestre deve 

manter o ritmo de mais exportações do que importações, até pelo reflexo da baixa 
demanda interna”, analisa José Augusto de Castro, presidente da Associação de 

Comércio Exterior do Brasil (AEB). 
 

Montadoras voltam a investir no Brasil 

04/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Quatro das principais montadoras em atuação no país anunciaram 
investimentos bilionários para deixar suas plantas mais tecnológicas 

 

 
Fábrica Anchieta, da Volkswagen, em São Paulo. Unidade vai receber investimentos 
de R$ 2,6 bilhões. Volkswagen/Divulgação 
  

Apesar de o setor automotivo ainda dar sinais fracos de recuperação, as montadoras 
começam a tirar do papel um novo ciclo de investimentos. Volvo, Renault, General 

Motors e Volkswagen anunciaram que vão investir bilhões de reais para modernizar 
suas fábricas e lançar novas linhas de produtos no mercado. Os aportes das quatro 

montadoras para este e o próximo ano, se somados, chegam a R$ 8,85 bilhões. Tudo 
para não ficar parado no tempo em um setor que, mesmo em crise, demanda 
investimentos constantes em tecnologia. 

 
Confira o pacote de investimentos do setor automotivo 

A indústria automotiva no Brasil vive uma das piores crises do setor. No ano passado, 
as vendas de veículos novos recuaram ao menor patamar desde 2012, quando a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) começou a 

divulgar dados detalhados do setor. A ociosidade das fábricas chegou a atingir 52% 
em 2016 e milhares de trabalhadores foram dispensados ou afastados do trabalho, 

nos chamados layoff. 
 
Para este ano, o cenário não será muito diferente. As vendas de veículos novos, o que 

inclui carros, caminhões e ônibus nacionais e importados, de janeiro a julho deste ano, 
está apenas 3,4% acima na comparação com o mesmo período do ano passado. O 
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resultado, porém, é puxado pelo aumento da venda para frotistas. Já em relação ao 
ano de 2012, por exemplo, as vendas de janeiro a julho deste ano estão 42,12% 
abaixo. 

 
Só que as montadoras não podem esperar uma retomada da economia para voltar a 

investir. Elas precisam, normalmente em ciclos de três a cinco anos, investir em 
tecnologia para trazer ao mercado veículos mais modernos. É uma demanda do próprio 

setor e do consumidor para acompanhar as tendências mundiais. 
 
E é isso o que estamos presenciando neste ano, quando quatro das principais 

montadoras anunciaram aportes bilionários para as suas fábricas no Brasil no curto 
prazo. “Não estamos falando em investimentos para aumentar a capacidade de 

produção. Já temos uma capacidade instalada muito maior que a demanda atual. São 
investimentos qualitativos”, afirma o sócio da KPMG e especialista no setor 
automotivo, Ricardo Bacellar. 

 
“São investimentos absolutamente necessários para manter um nível de produção 

qualificada. Se você não trouxer produtos inovadores, você fica em uma posição 
indelicada no mercado. Então você precisa fazer esses investimentos para manter a 
indústria automotiva em um patamar qualificado”, completa o especialista. 

 
O CEO da consultoria DOM Strategy Partners, Daniel Domeneghetti, acrescenta que 

“não dá para as montadoras deixarem de investir no Brasil”, pois é um mercado que 
elas estão inseridas há anos e que apostaram alto na construção de fábricas para 
atender tanto o mercado interno quanto para exportar para a América Latina. “Os 

investimentos vêm para o equacionamento de estoque, retomada de produção, 
finalização das fábricas que pararam várias obras, investimento em tecnologia e 

validação de novos canais de venda”, explica o consultor. 
 
Pacote de investimentos do setor automotivo 

A General Motors (GM), dona da marca Chevrolet, será a montadora que fará o maior 
investimento no país no curto prazo. A empresa vai investir R$ 4,5 bilhões nas suas 

três fábricas no Brasil, o maior valor já anunciado dentro dos seus 92 anos de atuação 
no país. A montadora vai aportar R$ 1,4 bilhão no Complexo Industrial de Gravataí, 
no Rio Grande do Sul, R$ 1,2 bilhão na unidade de São Caetano do Sul, no estado de 

São Paulo, e R$ 1,9 bilhão na fábrica de Joinville, em Santa Catarina. 
 

O dinheiro será utilizado para modernizar as fábricas e para desenvolver novos 
produtos. A companhia quer ampliar a linha de produtos da Chevrolet e trazer ao 
mercado veículos mais conectados, seguros e eficientes energeticamente. Com isso, a 

empresa espera tanto ampliar a sua competitividade no mercado interno quanto se 
preparar para exportar os produtos daqui para várias partes do mundo. 

 
Logo depois da GM vem a Volkswagen. A montadora vai investir R$ 2,6 bilhões na sua 

fábrica em Anchieta, no estado de São Paulo, para preparar a unidade para a produção 
do Novo Polo, que será lançado no último trimestre de 2017, e do sedã Virtus, 
programado para o primeiro trimestre de 2018. Ambos os veículos serão produzidos a 

partir do novo sistema de produção da Volks, o MQB. 
 

A modernização da fábrica Anchieta será feita, segundo a Volks, a partir dos conceitos 
da Indústria 4.0. Isso quer dizer que a empresa reformará a sua planta para adotar 
mais tecnologia e automação na produção dos veículos. O objetivo é aumentar a 

produtividade da fábrica - que opera atualmente em um só turno – ao torná-la mais 
rápida, enxuta e eficiente. 

 
É esperado, ainda, que a empresa anuncie investimentos para a sua fábrica em São 
José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A companhia deve 

começar a produzir na planta paranaense o novo SUV T-Roc e uma picape de porte 
intermediário para concorrer com a Toro, da Fiat. A unidade pode, ainda, absorver a 
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produção do Audi Q2. As informações, porém, ainda não são confirmadas pela 
empresa. 
 

E, dentro do pacote de investimentos do setor automotivo, a Renault é uma das poucas 
que vai aumentar a capacidade instalada. A empresa vai construir no Complexo Ayrton 

Senna, em São José dos Pinhais, a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA), com 
investimentos de R$ 350 milhões. A fábrica, que deve começar a operar em 2018, vai 

produzir duas linhas de injeção: uma de alta pressão e outra de baixa pressão. Será a 
quarta planta industrial do Complexo. 
 

Além da nova fábrica, a Renault vai ampliar a fábrica motores, que também fica no 
Complexo Ayrton Senna. O local passará a abrigar novas linhas de usinagem de blocos 

e cabeçotes em alumínio e virabrequim em aço, utilizados nos motores 1.6 SCe. As 
obras custarão R$ 400 milhões. 
 

A montadora atribui o investimento total de R$ 750 milhões ao sucesso dos motores 
1.0 SCe e 1.6 SCe, lançados no fim de 2016, e ao aumento das exportações. Em 2016, 

a empresa exportou 35% de toda a sua produção feita no Paraná. Já no primeiro 
semestre deste ano, as exportações cresceram ainda mais e acumularam alta de 60% 
em relação ao mesmo período do ano passado. O aporte conta, ainda, com um 

empurrão do poder público, pois o investimento será subsidiado pela segunda fase do 
programa Paraná Competitivo. 

 
Já a Volvo, que inaugurou o pacote de investimentos do setor automotivo, anunciou 
em fevereiro que vai investir R$ 1 bilhão na América Latina nos próximos três anos 

(2017-2019). A maior parte (cerca de 90% do total) será aplicada no Brasil, na fábrica 
da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), que produz caminhões, chassis de ônibus e 

motores. O valor será usado para em novas instalações e no desenvolvimento de novos 
produtos e em células de testes de motores. 
 

ARTIGO: O Sistema Indústria e o desenvolvimento 

04/09/2017 – Fonte: CNI 

 
Em artigo, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) destaca 
que não há um único grande empreendimento implantado no Brasil nos 

últimos 70 anos que não tenha utilizado e se beneficiado dos serviços 
oferecidos pelo SESI e pelo SENAI 

 
No momento em que o Brasil enfrenta uma das mais graves crises de sua história, 
com milhares de empresas em situação de insolvência e 13,3 milhões de 

desempregados, é preciso ressaltar o relevante papel desempenhado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Serviço Social da Indústria 

(SESI). Ao longo das últimas décadas, as duas instituições têm atuado em favor da 
qualificação da mão de obra, da produtividade e da competitividade da indústria, bem 

como para a saúde, a segurança e a qualidade de vida de trabalhadores de todo o 
país. 
 

SENAI e SESI foram decisivos na construção de um parque industrial forte e 
diversificado. Não há um único grande empreendimento implantado no Brasil nos 

últimos 70 anos que não tenha utilizado e se beneficiado dos serviços oferecidos pelas 
duas entidades. Hoje, elas são imprescindíveis para o enfrentamento dos desafios da 
quarta revolução industrial, que exige a constante adequação de empresas e 

trabalhadores às novas tecnologias e a mercados cada vez mais competitivos. 
 

Desde que foi criado, em 1942, o SENAI formou 71 milhões de brasileiros para 28 
áreas da indústria - da iniciação profissional até a pós-graduação tecnológica. Hoje, 
atende empresas e trabalhadores em 555 escolas fixas e 442 unidades móveis 

espalhadas pelo país, além de oferecer mais de 90 cursos a distância. Maior complexo 
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de educação profissional e serviços tecnológicos das Américas, possui ainda 189 
laboratórios acreditados pelo Inmetro e atende a milhares de empresas, com prestação 
de serviços e consultorias com impacto direto na produtividade da indústria. 

 
A instituição está investindo cerca de R$ 2,5 bilhões na criação de 57 Institutos de 

Tecnologia - que prestam serviços em metrologia, testes de qualidade e consultoria 
em processos produtivos - e de 25 Institutos de Inovação, que realizam pesquisa 

tecnológica e desenvolvem produtos e soluções em parceria com empresas de todos 
os portes.  
 

Os Institutos de Inovação foram inspirados na rede de Institutos Fraunhofer, da 
Alemanha, com a qual o SENAI mantém uma antiga e produtiva parceria. Mais 

recentemente, foi firmado convênio com o Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), para implantação de boas práticas existentes nos Estados Unidos. 
 

O SENAI desenvolveu uma metodologia que permite antecipar demandas da indústria 
e oferecer uma educação profissional conectada às tendências do mercado de trabalho. 

O método já foi transferido a 20 países da América do Sul e do Caribe.  
 
Em 2015, alunos da instituição conquistaram o 1º lugar na WorldSkills, a olimpíada 

internacional de educação profissional, à frente de equipes de países como Coreia do 
Sul e Alemanha. Naquele ano, a competição, realizada em São Paulo, reuniu 

estudantes de 62 países. Por tudo isso, o SENAI foi reconhecido pelas Nações Unidas 
como uma das três instituições mais importantes em educação profissional de 
qualidade no hemisfério sul. 

 
Com 1.248 escolas e unidades de saúde, o SESI também tem cumprido com excelência 

a missão de levar educação básica, segurança no trabalho e saúde aos trabalhadores. 
A qualidade do ensino oferecido pela instituição, que apenas no ano passado realizou 
mais de 1,7 milhão de matrículas, é atestada pelos bons resultados alcançados por 

seus alunos na Prova Brasil, do MEC. Estudo do pesquisador Naercio Menezes, do 
Insper, revelou que alunos do SESI têm, em média, resultados superiores aos das 

redes municipais, estaduais e privadas, em língua portuguesa e matemática. 
 
O SESI também é referência na oferta de serviços em saúde e segurança no trabalho. 

Entre os investimentos da instituição nessa área, estão os Centros de Inovação, que 
trabalham com diferentes linhas de pesquisa em Segurança e Saúde no Trabalho. 

Atualmente, há oito dessas unidades em funcionamento. 
 
Além do SESI e do SENAI, o Sistema Indústria é composto pelo Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL), que prepara as indústrias para um ambiente de alta competitividade, oferecendo 
soluções em gestão, educação empresarial e desenvolvimento de carreiras. O sistema 

tem 71 mil funcionários, viabiliza formação educacional e profissional a 4,3 milhões de 
alunos, e beneficia com serviços de saúde e segurança no trabalho a 3 milhões de 

pessoas em 2700 municípios. Tudo isso é possível graças ao trabalho de governança 
e gestão estratégica superior feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
pelas 27 federações de indústrias. 

 
É importante destacar que as atividades do SESI, do SENAI e de todo o Sistema 

Indústria são financiadas, em sua maioria, por contribuições compulsórias arrecadadas 
das empresas do setor. Os recursos e sua gestão são de natureza privada. De acordo 
com o Supremo Tribunal Federal, cabe ao poder público fiscalizar se estão sendo 

aplicados na missão institucional das entidades. Tal modelo de financiamento também 
existe em vários países, como Alemanha, França e Dinamarca. 

 
Além de aplicarem de forma eficaz as contribuições aportadas pelas empresas, SESI e 
SENAI são administrados de forma transparente. Orçamentos, demonstrações 

contábeis e outros dados sobre a gestão financeira das duas instituições estão 
disponíveis em seus respectivos sítios na internet. Elas cumprem rigorosamente as 
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exigências legais, prestam contas à sociedade e são fiscalizadas por nada menos do 
que nove instituições, entre as quais Tribunal de Contas da União (TCU); 
Controladoria-Geral da União (CGU); ministérios da Educação, do Trabalho e do 

Desenvolvimento Social e auditorias independentes. 
 

Graças à aplicação eficiente e transparente dos recursos, a atuação do SESI e do 
SENAI é aprovada pelos empresários que contribuem para a manutenção do sistema. 

Pesquisa com amostragem de 3.921 indústrias revelou que 90% dos empresários 
aprovam a atuação das duas entidades e as consideram "essenciais para o 
desenvolvimento da indústria brasileira".  

 
Se não fosse esse modelo de financiamento, o déficit de mão de obra bem preparada, 

e os problemas de saúde e segurança no trabalho seriam imensamente maiores. Em 
um país de tantas incertezas, onde precisam vencer tantos desafios no dia a dia, as 
empresas dificilmente investiriam, de forma consistente, na qualificação de 

trabalhadores para o futuro, como faz hoje o Sistema Indústria. Mais do que nunca, o 
fortalecimento dessa estrutura é indispensável para o desenvolvimento da indústria e 

do Brasil. 
 
(Robson Braga de Andrade é presidente da CNI). 

 

Acordos e novas modalidades de financiamento à inovação são lançados na 
MEI 

04/09/2017 – Fonte: CNI 
 

Parcerias buscam integração entre instituições que apoiam a inovação, bem 
como oferecer novas formas de financiar projetos da indústria em centros de 

pesquisa 
 
A reunião da MEI foi realizada no escritório da CNI, em São Paulo 

 

 
 
Em meio ao enxugamento de recursos públicos para o desenvolvimento de programas 

e projetos de inovação no Brasil, diversos acordos e parcerias foram firmadas nesta 
sexta-feira (1º), na reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela 
Inovação (MEI), coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O objetivo 

das iniciativas é ampliar a integração entre as instituições que apoiam a inovação na 
indústria e também criar mecanismos que permitam às empresas manter seus 

projetos de inovação em meio à crise. 
 
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) firmou um acordo com o Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para desenvolver os três eixos do 

Inova - Inova Talentos, Inova Global e Inova Tec, sendo os dois últimos novas 
modalidades. Pelo acordo, o CNPq concederá de bolsas para os programas. 
 

O Inova Global é um programa de intercâmbio internacional para pesquisadores 
colaboradores e profissionais de pesquisa e desenvolvimento de indústrias brasileiras. 

Por meio do Inova Global, será possível acessar centros de inovação e ciência de 
referência de todo o mundo desenvolver projetos e estreitar a cooperação 
internacional, por meio de bolsas financiadas pela indústria.  
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O Inova Tec será voltado para alunos de graduação em bacharelado e de graduação 
tecnológica, como forma de iniciação de estudantes às atividades de inovação na 
indústria. 

 
STARTUPS - Com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec), a CNI e o IEL somarão esforços para ampliar 
o apoio às startups, bem como buscarão maior integração para formular propostas 

conjuntas de políticas públicas que amparem e promovam o desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica.  
 

"Com a parceria, buscamos fortalecer a rede de incubadoras e aceleradoras para 
cooperar também com as empresas que compõem a MEI", afirmou o presidente da 

CNI, Robson Braga de Andrade. 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) fechou uma 

parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) que 
permitirá financiar com o Cartão BNDES os projetos relacionados à internet das coisas, 

saúde e manufatura avançada em unidades credenciadas pela Embrapii.  
 
O cartão é utilizado por empresas de todos os portes para adquirir produtos e serviços 

com limite de até R$ 2 milhões. "Com a parceria, o banco também incentivará seus 
clientes a buscar apoio em inovação por meio de projetos Embrapii", explicou o diretor-

presidente da Embrapii, Jorge Almeida Guimarães.  
 

Editorial: Pequena empresa responde por 70% dos empregos 

04/09/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Maioria das empresas é formada por aqueles que se estabelecem por conta 
própria 
 

A contribuição que as micro e pequenas empresas dão para o País enfrentar seu maior 
problema social, que é o desemprego, pode ser agora medida com mais precisão. Dos 

72 milhões de brasileiros que trabalham para o setor privado, 70% (50,7 milhões) são 
pessoas que sobrevivem com rendimentos obtidos por empreendimentos de menor 
porte, segundo levantamento inédito do Sebrae, com base em dados e pesquisas do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos, entre outros.  
 
A maioria dessas empresas (26 milhões) é formada por aqueles que se estabelecem 

por conta própria e que não são computados como desempregados nas estatísticas. 
Às vezes, dependendo da evolução do negócio, essas empresas contratam outros 

trabalhadores, com ou sem carteira assinada. Há ainda 24,7 milhões de trabalhadores 
informais, à espera de colocação, e que vivem de pequenos bicos. Esse enorme 

conjunto de trabalhadores responde por 26% do Produto Interno Bruto (PIB) e gera 
54% da massa salarial.  
 

Números do Boa Vista SCPC já mostravam que o empreendedorismo no País tem sido 
impulsionado principalmente pelas Microempresas Individuais (MEIs). Constata-se que 

estas são as empresas que mais contratam e as que mais demoram a demitir em 
períodos de dificuldade. O cenário do mercado de trabalho seria pior sem elas. 
Enquanto o número de desempregados passou de 7 milhões no primeiro trimestre de 

2014 para 14,2 milhões no mesmo período de 2017, o número de MEIs cresceu 1,6 
milhão.  

 
Os efeitos do desemprego, desse modo, têm sido mitigados pelos pequenos 
empreendedores, que assim exercem uma função de “colchão social”, no dizer do 

presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, já que uma parte desse segmento 
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tende a abrigar outros trabalhadores na própria empresa ou utilizá-los para prestação 
de serviços.  
 

Além disso, surgem cada vez mais pequenas startups, criadas por profissionais 
criativos, que já têm a seu favor avanços tecnológicos significativos, formando clusters 

em vários pontos do País. Esta talvez seja a maior esperança do País para vencer o 
atraso e a burocratização e se credenciar como um polo gerador de inovação. 

 

Juros e burocracia prejudicam acesso de pequenos negócios ao crédito 

04/09/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Segundo o estudo do Sebrae, 84% dos pequenos negócios não tomaram empréstimos 

nos últimos seis meses e quase a metade deles (49%) jamais conseguiu financiamento 
como pessoas jurídicas. 
 

Os principais entraves dos pequenos negócios para obtenção de crédito são a difícil 
acessibilidade aos serviços financeiros, taxa de juros alta (48%), falta de garantias 

reais (20%) e falta de avalista/fiador (16%).  
 
Segundo o estudo do Sebrae, apresentado nesta na última sexta-feira (1°), em 

seminário promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 84% dos 
pequenos negócios não tomaram empréstimos nos últimos seis meses e quase a 

metade deles (49%) jamais conseguiu financiamento como pessoas jurídicas.  
 
O levantamento mostrou ainda que, embora o BNDES seja o principal instrumento de 

concessão de crédito para as micro e pequenas, 80% deles jamais acessaram uma 
linha de financiamento do banco estatal de fomento.     

 

 
  

De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a solução para esses 
entraves passa pelo crescimento das fintechs (startups que atuam no setor financeiro) 
e pela criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), que devem aumentar a 

concorrência na concessão de empréstimos e facilitar crédito para os pequenos 
negócios no mercado brasileiro.  

 
Afif ressaltou que é necessário criar alternativas para enfrentar a grande concentração 
no sistema financeiro nacional, que acaba por estimular os spreads bancários. “Os 

bancos são grandes demais para atender os pequenos”, destacou o presidente do 
Sebrae, que presidiu o seminário “Crédito para icro e pequenas empresas", promovido 

pela ACSP e pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), na capital paulista. 
 

Afif destacou que a expansão das fintechs vai contribuir para reduzir um dos maiores 
problemas enfrentados pelos donos de pequenos negócios no relacionamento com o 

sistema bancário, que é o excesso de burocracia.  
 
“As fintechs estão para os bancos como o Airbnb para os hotéis e o Uber para os táxis”, 

disse, acrescentando que a regulamentação da ESC, inicialmente vetada pelo Banco 
Central após a aprovação da Lei do “Crescer Sem Medo”, mas que deve entrar em 

vigor em 2018, após negociações. A proposta tem como objetivo possibilitar que os 
cidadãos tenham permissão para emprestar recursos dentro da sua própria 
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comunidade, estimulando o desenvolvimento local. “A ESC resgata o papel que foi 
desempenhado no passado pelas casas bancárias”, declarou. 
 

O seminário em São Paulo teve como objetivo levar para os micro e pequenos 
empreendedores informações sobre crédito e estimular o debate sobre o tema, 

fundamental para o desenvolvimento de negócios no Brasil. 
 

Alencar Burti, que abriu o seminário, enfatizou a importância de discussão do crédito 
para os pequenos negócios, que hoje são 98,5% de todas as empresas do país e as 
maiores geradoras de empregos. “É fundamental que as entidades se unam em defesa 

dos setores que têm menos poder político. E o Sebrae tem liderado a luta pelo acesso 
ao crédito para as pequenas e microempresas”, disse. 

. 

BNDES abre linha de crédito para pequenas empresas atuarem na China 

04/09/2017 – Fonte: Agência Brasil  

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu uma linha 

de crédito de R$ 20 bilhões para que pequenas e médias empresas brasileiras atuem 
no mercado da China, informou neste sábado (2) o Palácio do Planalto.  
 

O objetivo é incentivar empresários do Brasil a incluir o mercado chinês entre seus 
negócios. Em visita ao país asiático, o presidente Michel Temer lembrou que a China 

é o maior parceiro comercial do Brasil e tem sido "importante" fonte de investimentos. 
 
"Queremos naturalmente as grandes empresas, mas sabemos do significado, do valor 

do emprego que as pequenas e médias empresas também podem gerar", afirmou 
Temer durante discurso a investidores chineses nessa sexta-feira (1º). 

 
A uma plateia de 360 pessoas na capital Pequim, o presidente disse que as empresas 
que já estão instaladas no Brasil "sabem" que "têm condições de prosperar" e 

prometeu trabalhar para "melhorar ainda mais" o ambiente de negócios. 
 

Ainda de acordo com Temer, o Brasil está voltando ao trilho do desenvolvimento e os 
empresários podem encontrar oportunidades seguras para seus investimentos . 
 

Acordo entre Mercosul e Egito entra em vigor 7 anos após assinatura 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 01-09-2017) 

 
Sete anos após sua assinatura, entrou em vigor nesta sexta-feira, 1º de setembro, o 
acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Esse foi o primeiro entendimento 

assinado pelo bloco sul-americano com um país da África. 
 

A demora para a entrada em vigor se deveu à lentidão com que seus termos foram 
aprovados pelos Legislativos dos países integrantes do Mercosul. Enquanto o Egito 

obteve aval de seu parlamento em 2013, o governo da Argentina fez o mesmo no 
início deste mês. 
 

O Congresso brasileiro aprovou os termos do acordo em 2015, tendo sido o mais rápido 
nesse processo entre os membros do Mercosul. O presidente Michel Temer deverá 

assinar o decreto de promulgação após análise pela Casa Civil da Presidência. 
 
“Com a sua entrada em vigor, o Mercosul e o Brasil garantem seu acesso facilitado a 

um mercado de 100 milhões de consumidores”, informou em nota o Ministério das 
Relações Exteriores. “O acordo cria novas oportunidades para exportações brasileiras 

de produtos como frango, café solúvel, papel, automóveis e autopeças, entre outros.” 
Um conjunto de tarifas de importação cobradas no comércio bilateral serão eliminadas. 
De imediato, essa redução a zero atingirá 26% do universo de produtos importados 
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pelo Mercosul e 31% dos importados pelo Egito. Ao final de dez anos, a redução a zero 
abrangerá 99% dos itens importáveis pelo bloco sul-americano e 97% dos exportáveis 
para o Egito. 

 
Atualmente, a balança comercial com o Egito é amplamente favorável ao Brasil. No 

ano passado, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), o Brasil exportou US$ 1,77 bilhão para lá. Os principais itens foram: 

carne bovina, açúcar, milho, minério de ferro e frangos. No mesmo período, o Brasil 
comprou US$ 94 milhões em mercadorias egípcias, sendo os principais: fertilizantes, 
nafta e azeitonas. 

 
Segundo o MDIC, acordo trata sobre o comércio de bens. Porém, contém cláusula que 

abre a possibilidade para futuros acordos para as áreas de comércio e de 
investimentos. 
 

A assinatura de acordos comerciais é uma das prioridades da política externa do atual 
governo. A avaliação é que o Brasil e o Mercosul ficaram fora do circuito de negociações 

de áreas de livre comércio, enquanto os demais países buscaram maior integração. 
Uma consequência disso é que concorrentes do Brasil ingressam em mercados 
importantes sem pagar tarifa, enquanto os produtos daqui são taxados. 

 
Mercosul e União Europeia esperam anunciar ao final deste ano o fechamento de um 

“acordo político” para o livre comércio entre os dois blocos. Significa que a intenção é 
fechar as linhas básicas de um acordo em 2017, deixando detalhes para posterior 
negociação. 

 
Também estão na mira do Mercosul acordos com o Efta (Suíça, Noruega, Finlândia e 

Liechtenstein) e o Canadá, por exemplo. O Brasil negocia a ampliação de seu acordo 
com o México. 
 

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, acompanha Temer na China e 
permanecerá na Ásia para prospectar o interesse dos países da Asean (Brunei, 

Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã) 
em acordos comerciais. 
 

Brasil e México negociam ampliar acordo comercial 

04/09/2017 – Fonte: Reuters (postado em 01-09-2017) 

 
O Brasil e o México estão discutindo formas de ampliar um acordo comercial ao incluir 
novos produtos e aperfeiçoar as tarifas preferenciais no comércio bilateral, conforme 

as duas principais economias da América Latina tentam estreitar laços.  
 

Diplomatas e funcionários dos dois países tiveram reuniões na Cidade do México de 29 
a 31 de agosto, informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil nesta sexta-

feira. Várias questões comerciais, incluindo segurança alimentar, burocracia excessiva, 
propriedade intelectual e mecanismos de solução de controvérsia foram parte das 
discussões, disse o ministério.  

 
“Brasil e o México estão negociando aumento significativo do acordo de tarifas 

preferenciais, com a inclusão de novos produtos que vão da agricultura a manufatura”, 
disse o Ministério em comunicado.  
 

As negociações entre o Brasil e o México terminaram um dia antes de as autoridades 
mexicanas iniciarem uma reunião com negociadores dos Estados Unidos e do Canadá 

para reavaliar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). O presidente 
dos EUA, Donald Trump, tem ameaçado reiteradamente retirar o apoio ao comércio 
regional.  

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1BC662-OBRBS


O Ministério disse que o comércio entre os dois países somou 7,34 bilhões de dólares 
no ano passado, com as exportações do Brasil representando 3,81 bilhões de dólares 
do total.  

 
As exportações brasileiras para o México subiram 19 por cento de janeiro a julho ante 

mesmo período de 2016, disse o Ministério.  
 

Acordos podem movimentar US$ 9,9 bilhões 

04/09/2017 – Fonte: EM.com 
 

A visita de Estado do presidente Michel Temer à China produziu acordos que têm o 
potencial de trazer US$ 9,9 bilhões em investimentos e linhas de créditos para o Brasil 

nos próximos anos. Alguns terão impacto no curto prazo, mas muitos são memorandos 
de intenções que levarão tempo para ser totalmente implementados. Além disso, há 
anúncios requentados, que já haviam sido realizados pelas partes envolvidas. 

 
O maior desembolso virá em razão da concessão da licença ambiental que permitirá o 

início das obras da linha de transmissão entre a usina de Belo Monte, no Pará, e o 
Sudeste. De acordo com o embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Caramuru, a 
chinesa State Grid investirá US$ 3,5 bilhões para concluir a linha de 2.518 km, a maior 

do País. A licença foi aprovada pelo Ibama no dia 18. 
 

O segundo maior valor é relativo à concessão de linha de crédito de US$ 3 bilhões do 
China Development Bank (CDB) para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Antes que o dinheiro seja liberado, os dois lados terão de definir 

parâmetros para concessão dos financiamentos. 
 

Em seguida, aparece o projeto do Porto do Sul, em Ilhéus, e da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (Fiol), que ligará a cidade a Caetité, em um trecho de 500 km. As obras 
estão avaliadas em US$ 2,4 bilhões, disse Caramuru. O acordo fechado ontem prevê 

a formação de um consórcio de empresas chinesas, do Casaquistão e do governo da 
Bahia para disputar a licitação, em 2018. Não há garantia de que haverá acordo entre 

os sócios nem que o eventual consórcio vença a disputa. 
 
O financiamento de US$ 700 milhões da China Communication and Construction 

Company (CCCC) para a construção de um Terminal de Uso Privado no Porto de São 
Luís (MA) é o quarto maior valor anunciado ontem. A beneficiária é a brasileira WTR, 

responsável pelo projeto. As empresas já haviam anunciado o negócio em abril. 
 
Na conta de US$ 9,9 bilhões, Caramuru inclui US$ 300 milhões de uma linha de crédito 

que o chinês Eximbank poderá liberar para o Banco do Brasil. O que os dois lados 
assinaram foi um “esboço de acordo”, que terá de ser detalhando antes de entrar em 

vigor. 
 

Ainda na área financeira, o BNDES e a Sinosure fecharam convênio para a concessão 
de garantias a empresas chinesas com negócios no Brasil. O governo ainda anunciou 
a contratação da China National Nuclear Cooperation para avaliar os procedimentos 

necessários para a conclusão da usina Angra 3.  
 

MDIC vê mudança no padrão da balança em relação aos últimos anos 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 01-09-2017) 
 

O diretor de Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou a mudança 

no padrão da balança comercial em 2017, com o crescimento das exportações e 
importações, o que não ocorria nos últimos anos. A balança comercial de 2017 já 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/02/internas_economia,897298/acordos-podem-movimentar-us-9-9-bilhoes.shtml
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alcançou o maior valor da história para todos os anos, com um superávit de US$ 
48,109 bilhões no ano. 
 

Em 2016, a balança registrou saldo histórico de R$ 47,7 bilhões, mas o montante foi 
alcançado principalmente por conta de queda nas importações, o que não se repetiu 

em 2017. “O recorde no saldo comercial de 2016 foi alcançado com queda de 
importação, este ano não”, afirmou. 

 
Ele ressaltou o crescimento disseminado nas exportações no ano por produto – com 
aumento nas vendas de básicos (25,8%), semimanufaturados (14,2%) e 

manufaturado (10,4%) – e para vários destinos, principalmente China, EUA e 
Argentina. Em agosto, também houve crescimento nas três categorias na comparação 

com o mesmo mês de 2016. Os básicos cresceram 24,2%, manufaturados 9,7% e 
semimanufaturados 3,4%. 
 

Pelo lado das importações, em agosto foi registrado o primeiro crescimento nas 
compras de bens de capital desde junho de 2016, uma alta de 6,6%. Para Brandão, 

ainda é prematuro dizer que isso demonstra a recuperação da atividade econômica. 
“Temos que esperar alguns meses para confirmar, mas é uma boa notícia”, afirmou. 
 

Brandão destacou o crescimento da balança de petróleo e derivados, que, de janeiro 
a agosto, registrou superávit e US$ 4,043 bilhões, resultado de um crescimento na 

produção de 10,4% e melhora nos preços. Será o segundo ano na história que a venda 
de petróleo e derivados ultrapassa a compra. Ele também destacou os aumentos nas 
vendas de carne in natura (8,6% no ano). 

 
Ano 

Apesar dos bons resultados, o governo manteve a estimativa de saldo para este ano 
em US$ 60 bilhões. Brandão disse esperar uma trajetória crescente nos próximos 
meses, com novos recordes mensais. 

 

Grupo de 8.000 empresas responde por 58% dos impostos devidos no país 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília 

   

Um pequeno grupo de 8.000 empresas é responsável por 58% do total de impostos 
devidos no país. Juntas, elas têm débitos de R$ 670 bilhões, num total de R$ 1,1 
trilhão que a União tem a receber.  

 
NATA 2 

O Brasil tem 1,9 milhões de pessoas jurídicas ativas no país, e apenas 11% delas 
devem tributos atualmente. Os números são de um novo estudo feito pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da AGU (Advocacia-Geral da União) 

responsável por atuar em causas fiscais.  
 

NATA 3 
Já no caso das pessoas físicas, apenas 2.000 das que devem pagar impostos têm, 
juntas, débitos de R$ 44,1 bilhões, ou um terço do total, de R$ 130 bilhões.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/09/1915194-grupo-de-8000-empresas-responde-por-58-dos-impostos-devidos-no-pais.shtml


Terceirizar nem sempre é a melhor solução, afirma empresa 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Sabrina Nascimento, 26, consultora que atende por telefone clientes do país todo, é 

contratada diretamente pela empresa em que trabalha 
 

"O que dá segurança no emprego não é ser CLT, é a competência", diz Leonardo 

Santos, diretor de TI da Minuto Seguros, uma plataforma on-line de venda de seguros.  
Na empresa, há 4 das 6 ocupações que costumam ser terceirizadas e foram objeto de 
estudo publicado pela USP, que pesquisou diferenças nos salários dos trabalhadores.  

 
Em duas delas, a empresa contrata uma prestadora de serviços: vigilância e limpeza. 

Em outras duas —TI e telemarketing—, emprega diretamente os funcionários.  
 
Na área de tecnologia, Santos, que coordena cerca de 30 pessoas contratadas 

diretamente, diz que adota a terceirização em projetos que precisam de reforço por 
curto período de tempo.  

 
Há um ano e três meses na empresa, usou a opção apenas uma vez, por quatro meses, 
para acelerar o desenvolvimento de um produto.  

 
Nas cidades brasileiras, a cada 100 trabalhadores, 6 são terceirizados, segundo a Pnad 

(pesquisa por amostragem feita pelo IBGE) de 2015. A pesquisa levantou a 
porcentagem de trabalhadores com contrato intermediado por empresa.  
 

O alcance é limitado mesmo entre as seis funções terceirizáveis estudadas pelos 
pesquisadores da Fipe, FEA e FEE, como segurança, limpeza, telemarketing ou TI.  

 
Na média, 75% dos empregados dessas áreas eram contratados diretos da empresa 
em que trabalhavam.  

 
A porcentagem varia bastante entre as ocupações: de 5,4% de terceirizados no setor 

de montagem e manutenção de equipamentos a 62% no de telemarketing.  
 
CUSTO TRABALHISTA  

A insegurança jurídica é uma das hipóteses para o baixo índice de terceirização.  
 

Até o primeiro semestre deste ano, a Justiça do Trabalho considerava essa forma de 
contrato possível apenas em funções meio.  
 

Decisões judiciais também vinham estabelecendo o vínculo do empregado com a 
empresa que contratou a prestadora de serviço, o que resultava em dívidas  

trabalhistas.  
 

Outro motivo para a baixa porcentagem é que no Brasil mais de 80% das vagas se 
concentram em empresas com até quatro funcionários, sem estrutura para contratar 
mão de obra terceirizada. 

 
caso a caso  

O economista Eduardo Zylberstajn, co-autor do estudo publicado pela USP, avalia 
como simplista o argumento de que as empresas optam pela terceirização apenas para 
pagar menos.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915221-6-das-vagas-sao-terceirizadas-nas-cidades-brasileiras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915215-terceirizacao-nao-derruba-os-salarios-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869280-confira-11-perguntas-sobre-o-projeto-de-terceirizacao-aprovado-na-camara.shtml


"A decisão é mais complexa. Num fabricante de chips, por exemplo, a limpeza da linha 
de montagem é crucial e exige trabalhadores especializados; a faxina do refeitório, 
por outro lado, pode ser terceirizada."  

 
SEGURANÇA 24H/DIA  

O recurso costuma estar ligado ao ganho de escala. Uma empresa que precisa de 
segurança 24h/dia terá problemas se contratar três vigias para a manhã, a tarde e a 

noite quando houver faltas, férias, licenças etc. Contratar os serviços de uma 
prestadora resolve esse problema.  
 

Outro motivo é que a empresa de segurança tem know-how na seleção e gestão dos 
vigilantes.  

 
Mas quando a função é fundamental para o faturamento, a tendência é preferir o 
contrato direto.  

 
É o caso da Minuto. Além de tecnologia, o atendimento por telefone é função crucial 

para o resultado do negócio. Por isso, nenhuma das cerca de 500 vagas é terceirizada.  
Formado em ciência da computação, o próprio Santos já trabalhou para uma 
terceirizada, como PJ. "Foi uma forma de manter minha remuneração mais alta."  

 
Segundo ele, não é interesse das fornecedoras de mão de obra ter empregados menos 

qualificados ou mal remunerados. "Se os funcionários forem bons, a terceirizada 
consegue deixá-los alocados por mais tempo."  
 

Os desenvolvedores próprios, porém, são mais qualificados e comprometidos que os 
terceirizados, diz o diretor de TI.  

 
Em parte, isso ocorre porque, quando uma empresa encontra um bom funcionário, 
contrata, deixando para as terceirizadas os menos qualificados, segundo ele.  

 
O estudo publicado pela USP mostra que, na média, terceirizados são mais jovens (36 

anos, na média, contra 39), estão há menos tempo no emprego (média de 35 meses 
contra 71) e pedem mais demissão (1,2% contra 0,56%).  
-  

MESMA EMPRESA, 2 CONTRATOS 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

Miriam Borges de Amorim 

 

MIRIAM BORGES DE AMORIM, 50  
Servente, ocupou várias funções sem carteira assinada antes de ser contratada por 

uma fornecedora de mão de obra, há oito anos. "Fui ajudante de cozinha, cozinheira, 
diarista e bordadeira."  

 
Diz estar mais satisfeita agora, pela segurança do registro. Em duas terceirizadas, já 
prestou serviços em quatro empresas diferentes e diz não ver diferença entre ser 

contratada direto ou terceirizada.  
 

"Só faria diferença se o salário fosse muito maior."  
 
ANA SOUZA LUZ, 46  



Encarregada de limpeza, trabalha há dez anos na Brasanitas, que fornece mão de 
obra. Coordena uma equipe de sete pessoas.  
 

Diz que uma das poucas diferenças entre ser contratada direta ou terceirizada é é ter 
um supervisor: "Qualquer coisa de que eu precise, converso com ele. É bom ter uma 

orientação."  
 

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

Glauco Manuel Macedo 

 

GLAUCO MACEDO, 39  

 
Informado de que estudo mostrava salários maiores para vigias terceirizados, o 

segurança foi cético. Hoje terceirizado pela Pollus, diz ter certeza de que seu salário 
cresceria muito se fosse contratado diretamente. "Ganho R$ 4.000 brutos. Um colega 
que foi registrado por um condomínio de luxo por R$ 8.000".  

 
Segurança desde 2005, Macedo já passou por quatro empresas do setor e diz que a 

terceirização beneficia mais a empresa que a contrata. "O serviço vai ser fornecido 24 
horas por dia. O problema dele está resolvido."  
 

Já para o funcionário, a situação não é tão boa, diz ele. "Se você não tiver um posto, 
a empresa te joga de um lugar para outro, você tem que dobrar horário, cobrir os 

outros. Tem que trabalhar em locais sem estrutura, sem banheiro, sem nada."  
 
GERALDINA PON, 50  

Durante 20 anos, a hoje gerente de projetos trabalhou diretamente para diferentes 
empresas. Desiludida com as funções de chefia, resolveu dar uma guinada em sua 

vida profissional.  
 
Tirou um ano sabático e, na volta, começou a trabalhar como pessoa jurídica para 

consultorias, que terceirizavam seus serviços.  
 

Num desses projetos, acabou recebendo uma proposta de emprego. A consultoria 
abriu mão da cláusula de contrato que a impedia de ser contratada diretamente pelo 

cliente. "Para as terceirizadoras, é um prejuízo grande. Eles investiram na seleção e 
qualificação."  
 

Ela diz que a terceirização já foi totalmente absorvida pelo setor de TI, há pouca 
diferença entre as formas de contrato e os profissionais já sabe como negociar sua 

receita e os benefícios. "Alguns até preferem as consultorias, pela flexibilidade."  

Gabriel Cabral/Folhapress 

 

Sabrina Nascimento 

SABRINA NASCIMENTO, 26  



Ao lado de outros 250 consultores, Sabrina tira por telefone dúvidas de clientes do 
Brasil todo. Embora em telemarketing a maioria dos funcionários sejam terceirizados, 
ela sempre foi contratada diretamente pelas empresas nas quais prestou serviço.  

"O atendimento é considerado o trunfo da empresa, e a terceirização dificulta o 
controle da qualidade", opina.  

 
Mesmo sem a experiência em uma prestadora de serviço, ela considera que, para o 

funcionário, o contrato direto e vantajoso: "Você se sente mais estável e o ganho é 
maior, já que não há um intermediário lucrando".  

 

 

Terceirização não derruba os salários, mostra estudo 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 

Glauco Macedo, 39, segurança contratado pela empresa Pollus e alocado na Minuto 

Seguros  
 

A terceirização não derruba o salário do brasileiro, mostram dados de mais de 13 
milhões de trabalhadores acompanhados de 2007 a 2014 (ano das estatísticas mais 

recentes).  
 

Segundo estudo publicado na última quarta (30) na revista "Estudos Econômicos", da 
USP, empregados que passaram a ser terceirizados -ou seja, passaram a ser 

registrados por uma empresa que intermedeia serviços, em vez de serem empregados 
diretos- tiveram perda salarial média de 2,3% no período.  
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Já terceirizados que passaram a ser empregados diretos tiveram alta de 4,7% da 
remuneração. O resultado é o mesmo quando a saída do emprego foi por vontade 
própria ou por decisão do patrão.  

 
"O estudo desmonta o mito de que a terceirização precariza o salário", diz Eduardo 

Zylberstajn (EESP/FGV e Fipe), um dos autores, com Guilherme Stein (Fundação de 
Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser) e Hélio Zylberstajn (FEA/USP).  

 
"As pessoas costumam acreditar que o funcionário de uma fornecedora de mão de 
obra ganharia muito mais se fosse contratado diretamente pela empresa em que 

trabalha. Mostramos concretamente que isso não acontece", afirma o economista.  
 

LARANJAS E BANANAS  
Segundo ele, o equívoco vem de comparações equivocadas entre funções, empresas 
e pessoas diferentes.  

 
É o caso de artigo publicado pela Central Única dos Trabalhadores em 2014, que 

comparava o salário médio de setores passíveis de terceirização com o de todos os 
outros e encontrava diferença de 24,7% no valor.  
 

A terceirização no Brasil é concentrada em áreas como limpeza, segurança e 
telemarketing, de remuneração mais baixa. Ao comparar esses salários com o de todos 

os outros trabalhadores, a realidade é distorcida, argumenta Zylberstajn.  
 
Para chegar a uma medida mais precisa, o estudo levantou dados dos empregados em 

seis ocupações tipicamente terceirizáveis: manutenção de equipamentos, vigilância, 
tecnologia da informação, limpeza, pesquisa e desenvolvimento e telemarketing.  

 
Depois, identificou quais eram contratados por firmas dessas seis áreas e quais eram 
registrados em empresas de outros segmentos.  

 
A análise controlou o efeito de características como idade, sexo, experiência e 

formação. Os economistas também afastaram a interferência de itens que poderiam 
ser valorizados pelos empregadores, mas não são observáveis nos dados, como 
dedicação, maturidade emocional, confiabilidade ou capacidade de comunicação. 

  
Para controlar esse efeito, acompanharam um mesmo trabalhador ao longo do tempo 

e compararam as mudanças no seu salário de acordo com a forma de contratação -
por exemplo, um mesmo vigia que deixou uma indústria e foi para uma empresa de 
serviços de vigilância, ou um faxineiro de uma empresa de limpeza que passou a ser 

contratado de um escritório.  
 

No total, estudaram-se 13.375.996 trabalhadores contratados com carteira assinada 
no país e observaram-se 422.483 mudanças de terceirizado a direto e 397.008 na 

direção contrária.  
 
POR QUE O MITO?  

O estudo também identificou diferenças expressivas entre as seis atividades.  
 

No telemarketing, o trabalhador perde em média quase 9% de sua remuneração 
quando vira terceirizado. Já os vigias que deixaram um contratante direto por uma 
terceirizada tiveram alta no salário, de 5% em média.  

 
Zylberstajn sugere duas hipóteses para que a terceirização seja vista como um modelo 

que precariza salário e condições de trabalho.  
Uma é que há empresas que contratam o serviço de companhias que não recolhem os 
encargos e, por isso, baixam muito seu custo. "Não é proibindo a terceirização que se 

resolve isso. Na origem do problema está a prática ilegal da prestadora, não o modelo 
de contratação."  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1891264-so-metade-das-empresas-diz-checar-se-terceirizadas-praticam-irregularidades.shtml


O segundo motivo para a "demonização" da prática, segundo o economista, é que ela 
traz dificuldade para os sindicatos. Por exemplo, se as montadoras do Grande ABC 
contratarem serviços de empresas de outras regiões, a representação sindical fica 

pulverizada e o sindicato dos metalúrgicos perde força.  
 

A falta de critério na comparação dos salários também pode explicar parte da imagem 
da terceirização.  

 
Quando se observam os dados de todos os trabalhadores das seis áreas estudadas, 
independentemente da ponderação pelas características das empresas e dos 

funcionários e de eles terem ou não mudado de empregador, a remuneração média 
dos terceirizados fica 17% abaixo da dos empregados diretos.  

 
O estudo usou dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do 
Trabalho. A relação tem informações detalhadas sobre todos os vínculos de emprego 

registrados no Brasil (empresas privadas e administração pública enviam anualmente 
dados sobre salário, início do vínculo, afastamentos) e características 

sociodemográficas (idade, escolaridade, raça/cor, gênero).  
 

Petrobras estenderá acordo coletivo até novembro 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A gerência da Petrobras anunciou aos empregados que vai estender o atual acordo 
coletivo de trabalho (ACT) até o dia 10 de novembro e que só vai substituí-lo pelo 
novo depois que entrar em vigor a nova reforma trabalhista, em novembro.  

 
O comunicado, divulgado internamente a todos os funcionários na quinta-feira, não foi 

bem recebido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP), que reunirá os sindicatos 
filiados na próxima semana para traçar estratégias de reação. 
 

A revisão do ACT da Petrobras acontece todos os anos em setembro. Até então, a 
empresa era obrigada a seguir o acertado no ano anterior até que os dois lados 

chegassem a um acordo, o que poderia demorar meses além do previsto e significar 
um longo desgaste da direção com os empregados.  
 

Neste ano, porém, o entendimento da Petrobras é que uma decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) concedida a outra empresa abriu precedente para que o 

ACT seja encerrado exatamente na data prevista, em seu caso, em 31 de agosto.  
 
“A vigência do acordo foi estendida para garantir a tranquilidade das negociações”, 

afirmou uma fonte da cúpula da empresa que não quis se identificar. 
 

No comunicado divulgado internamente, a empresa afirmou que “em respeito aos 
empregados e às entidades sindicais, a Petrobras prorrogará o acordo coletivo de 

trabalho vigente até o dia 10 de novembro, véspera da data em que entra em vigor a 
nova legislação trabalhista.  
 

Essa prorrogação não afeta a data-base da categoria, que continua em setembro”, 
traz a nota assinada pela gerência executiva. 

 
Para a FUP, que representa a maior parte dos funcionários, porém, ao citar a reforma 
trabalhista, a diretoria da empresa buscou “pressionar a categoria para fechar o acordo 

a toque de caixa”, como afirmou a federação em sua página na internet.  
 

Para resistir, a FUP aposta em fórmula que, na sua avaliação, tem dado certo: 
negociação com a empresa e mobilizações.  
 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/petrobras-estendera-acordo-coletivo-ate-novembro/


China anuncia fundo de R$ 250 milhões para comércio no Brics 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta segunda-feira (4) a criação de um 
fundo de R$ 250 milhões para incentivar a integração econômica entre os cinco 

membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).  
 

Segundo ele, no ano passado, dos US$ 197 bilhões investidos pelos integrantes do 
bloco econômico em investimentos no exterior, apenas 5,7% foram feitos em países 
que formam o grupo internacional.  

 
A ideia é que o fundo facilite a cooperação política e econômica entre os cinco países. 

O anúncio foi feito durante a cerimônia de abertura oficial da reunião de cúpula do 
bloco comercial.  
 

O chinês ainda disse que a China irá fazer um aporte de mais de US$ 4 milhões no 
NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), instituição financeira do bloco comercial, para 

operações de negócios de longo prazo. Hoje, ela soma US$ 100 bilhões em caixa.  
 
"Nós precisamos melhorar nossas ligações para garantir um processo econômico 

sustentado e estável para a cooperação entre nós. E fortalecer a complementariedade 
das nossas estratégicas de desenvolvimento. Nós temos árdua tarefa de fazer a 

economia crescer", disse.  
 
A reunião dos presidentes do bloco comercial foi realizada nesta segunda-feira (4). A 

previsão é que um documento final sobre as propostas do bloco comercial seja 
finalizado e divulgado até terça-feira (5).  

 
Em discurso, no domingo (3), o presidente chinês pregou a necessidade do bloco 
econômico se reinventar e promover uma maior abertura comercial. Ele também 

destacou a presença de países como Egito e México na reunião deste ano.  
 

A China tem atuado para que outros países emergentes sejam incorporados ao BRICS, 
mas o movimento tem enfrentado resistência dos demais participantes.  
 

Na China, Temer atribui queda do desemprego a reforma trabalhista 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Em discurso a empresários dos países dos Brics na China, o presidente Michel Temer 
atribuiu a recente queda do desemprego no Brasil à aprovação da reforma trabalhista. 

Sancionada em meados de julho, ela só entrará em vigor no mês de novembro. Temer 
disse que o País vive um momento de confiança e otimismo “fortes” e está “aberto” a 

grandes negócios. 
 

O presidente repetiu as linhas gerais do discurso que havia feito no dia anterior a 
empresários brasileiros e chineses em Pequim. Disse que o país atravessa um 
momento de modernização, mencionou as reformas já aprovadas e afirmou que ainda 

pretende promover a simplificação tributária e mudanças nas regras da Previdência 
Social. 

 
Chefe de uma gestão marcada por recuos e mudanças de posições, Temer afirmou 
que não há lugar para “improvisos” no mundo de hoje.  

 
“Quem deseja prosperar tem de fazer a lição de casa, tem de se antecipar ao futuro. 

E, no Brasil, para por em ordem as contas públicas, temos conduzido reformas que há 
muito tempo foram adiadas, mas que restituem a saúde fiscal do Estado brasileiro.” O 
evento teve participação de cerca de 1.000 representes de grandes empresas. 
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No fim da tarde, Temer se reuniu no hotel em que está hospedado com dirigentes de 
companhias brasileiras que participam do Conselho Empresarial dos Brics: Embraer, 
Vale, Banco do Brasil, Weg e BRF, além da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

 
Temer participa nesta segunda-feira da reunião de cúpula dos países dos BRICS, na 

cidade de Xiamen, no sul da China. O presidente também terá uma reunião bilateral 
com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. 

 

Reforma trouxe legislação trabalhista 'à realidade do século 21', diz Temer 

em Pequim 

04/09/2017 – Fonte: BBC Brasil (postado em 02-09-2017) 
 

No terceiro e último dia da visita à a Pequim, o presidente Michel Temer afirmou que 
a reforma trabalhista "trouxe a legislação à realidade do século 21". 
 

"Fizemos uma modernização da legislação trabalhista, flexibilizando-a de maneira que 
garantisse o direito dos trabalhadores e permitisse uma contratação mais ágil, mais 

rápida, mais eficaz e mais eficiente por parte dos empresários. Por isso, volto a dizer, 
estamos modernizando o país", disse Temer, durante um seminário para mais de 300 
empresários brasileiros e chineses em um hotel da capital da China. 

 
O presidente falou aos investidores durante cerca de 15 minutos, logo depois de um 

dos muitos vice-primeiro-ministros da China, Wang Yang. 
 
Em sua fala, Temer destacou a retomada da economia brasileira, com o crescimento 

do PIB e a queda do desemprego.  
 

"O PIB brasileiro se recuperou em pouquíssimo tempo. Trabalhamos para sair de uma 
recessão que se dava em meados do ano passado, e já nesses últimos 3 meses 720 
mil vagas foram preenchidas no combate ao desemprego", afirmou. 

 
"Nos beneficiamos ainda do Fundo Brasil-China para a ampliação da capacidade 

produtiva. Os empresários chineses sabem que encontram no Brasil oportunidades 
seguras e parceiros confiáveis", acrescentou.  
 

O presidente lembrou que esta é a quarta vez que vem à China desde 2013 e reforçou 
os laços entre os dois países.  

 
"Foi meu primeiro destino como presidente da República (...) A China já é o maior 
parceiro comercial do Brasil e tem sido fonte crescente de investimentos em nosso 

país", disse. 
 

Segundo Temer, apesar da distante geográfica, Brasil e China "nunca estiveram tão 
próximos". 

 
Reformas e privatizações 
O presidente também defendeu as reformas anunciadas por seu governo.  

 
"Estamos levando adiante a mais ambiciosa agenda de reformas vista no Brasil em 

muito tempo. É uma agenda de modernização do país. Ou seja, trazê-lo para o século 
21", destacou. 
 

"Avançaremos também na reforma da Previdência Social. Um passo fundamental para 
garantir a sustentabilidade do nosso sistema de aposentadoria e será fundamental", 

completou. 
 
Image caption Presidente defendeu programa de privatizações. Foto: Marcos Corrêa  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41135559
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41135559


Temer acrescentou ainda que está "no horizonte do governo, a simplificação tributária" 
para "equilibrar as contas públicas e permitir que o Estado continue a investir". 
 

"Essa simplificação vem de uma onda que estabelecemos de desburocratização, e é 
uma iniciativa importante que facilitará a vida dos empresários brasileiros e daqueles 

empresários chineses que se instalarem no país", disse. 
 

"Queremos, na verdade, que os empreendedores dediquem cada vez mais tempo à 
produção e geração de bens e menos tempo às exigências burocráticas". 
 

Temer citou ainda o pacote de concessões e privatizações anunciado na semana 
passada. 

 
"Temos um desafio de dar um salto de qualidade em nossa infraestrutura (...) Foi com 
essa convicção que lançamos nosso programa de parceria de investimentos. Temos 

agora um novo modelo de concessões e privatizações, um modelo mais previsível e 
mais racional que fortalecer a segurança jurídica", afirmou.  

 
"Aprovamos a inclusão de quase 60 novos projetos no programa de concessões. São 
aeroportos, terminais portuários, ferrovias, linhas de transmissão de energia e muitas 

outras oportunidades de investimento", acrescentou. 
 

Ao final do seminário, Temer comeu churrasco e bebeu caipirinha em almoço oferecido 
aos participantes pela Apex (A Apex é Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos). 

 
Na manhã de domingo, Temer viaja a Xiamen, no sudeste do país, para participar da 

cúpula dos Brics, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao 
todo, sua visita vai durar seis dias. A previsão é de que ele volte ao Brasil na próxima 
terça-feira. 

 

Revisão de programas em cenário de crise impulsiona seguro para executivos 
no Brasil 

04/09/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Desde o início da Lava Jato, em 2014, o seguro D&O já soma meio bilhão de 
reais em sinistros 

 

A revisão de programas de seguro para proteger executivos (D&O, na sigla em inglês) 

diante do cenário de crise política e econômica no Brasil e escândalos de corrupção 
têm motivado o crescimento da modalidade. Em paralelo, algumas empresas, 

principalmente de médio porte e capital fechado, que até então não contratavam esse 
tipo de apólice, passaram a demandar o produto.  
 

 
No primeiro semestre, a modalidade D&O movimentou quase R$ 200 milhões, cifra 
cerca de 11% superior à vista no mesmo intervalo do ano passado, conforme dados 

da Susep. Foto: Pixabay 
 
Há hoje no Brasil, conforme o gerente de linhas financeiras da AIG, Flávio Sá, entre 

cinco e sete mil apólices de D&O, enquanto que o número de empresas no País, 
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considerando grupos de todos os tamanhos, alcança nove milhões. Do total, um terço, 
segundo ele, são elegíveis para esse tipo de seguro.  
 

"O principal motivador para o seguro D&O no Brasil é o cenário. Com a crise, a apólice 
ganhou relevância e todo mundo passou a revisar seus programas, aumentar limites 

ou estruturas, seja para reter executivos ou adequá-los ao nível de governança das 
empresas", explicou Sá, durante o XII Seminário Internacional de Gerência de Riscos 

e Seguros, promovido pela Associação Brasileia de Gerência de Riscos (ABGR).  
 
Desde o início da Lava Jato, em 2014, o seguro D&O já soma meio bilhão de reais em 

sinistros, conforme números da Superintendência de Seguros Privados (Susep), 
compilados pela corretora BR Insurance. Neste contexto, o movimento está ocorrendo 

e deve continuar a impulsionar o seguro D&O no Brasil.  
 
O Grupo Votorantim foi uma das empresas que decidiu revisitar seus seguros e optou 

por adotar um programa de apólices mundial, abrangendo todas as suas operações. 
De acordo com a consultora de riscos e seguros do Votorantim, Vanessa Neumam, a 

companhia fez diferentes desenhos de apólices para contemplar seus vários braços de 
atuação, distribuídos em diversos países, e ainda no âmbito de melhorar sua 
governança, reforçando políticas e controles.  

 
"Os executivos estão muito mais preocupados com escândalos. Nunca recebi tanta 

demanda para seguro D&O, que virou pauta dos executivos", afirmou Vanessa, 
durante evento da ABGR.  
 

A revisão de programas, a exemplo do Votorantim, é um dos principais motores para 
o crescimento dos prêmios de seguros D&O no Brasil. No primeiro semestre, a 

modalidade movimentou quase R$ 200 milhões, cifra cerca de 11% superior à vista 
no mesmo intervalo do ano passado, conforme dados da Susep.  
 

Potencial. Para este ano, a expectativa da BR Insurance é de que o seguro D&O 
cresça até 15%. Já para os próximos cinco anos, esse mercado tem potencial de 

avançar, na visão da corretora, em torno dos 70%.  
 
A revisão de seguros D&O no Brasil também tem ocorrido por conta de pedidos de 

recuperação judicial, que ultrapassaram o patamar de 4 mil casos em meio à crise no 
Brasil. Segundo Maurício Bandeira, da corretora de seguros Aon, esse ajuste é 

necessário para adequar o seguro, que tem particularidades no caso de a empresa 
segurada seguir esse caminho. Tanto é que, de acordo com Sá, da AIG, esse 
movimento já tem ocorrido de forma preventiva, com algumas empresas solicitando a 

revisão de suas apólices de D&O antes mesmo de entrarem em recuperação judicial.  
 

"As empresas que entram em recuperação judicial podem negociar com as 
seguradoras a manutenção da vigência da apólice que, geralmente é de 3 anos. As 

condições são adaptáveis. O mercado (de seguros) se adaptou", explicou Bandeira.  
 
Segundo ele, também representam um mercado potencial para o seguro D&O no Brasil 

as instituições financeiras. Quando mensurado conforme o tamanho das empresas, as 
pequenas e médias organizações, segundo Sá, da AIG, são um dos motores para o 

crescimento da modalidade. Embora menos representativos em volume de prêmios, 
esses grupos, segundo ele, têm cada vez mais demandado o produto, o que fez com 
que as seguradoras desenhassem apólices customizadas para este público.  

 
"Em uma pequena empresa, o prejuízo se é para o grupo ou para o bolso do dono não 

faz diferença. Por isso, criamos um seguro de D&O para proteger a empresa", explicou 
ele, em entrevista ao Estadão/Broadcast. 
 

 



China passa Brasil em renda per capita e deve passar em bem-estar médio 

04/09/2017 – Fonte: olha de S. Paulo 

 

 

 

 

Michel Temer durante visita à China 

   

No domingo passado, reportagem de Érica Fraga e Álvaro Fagundes informava que em 
2016 o PIB per capita da China ultrapassou o brasileiro. O resultado é impressionante, 

pois em 1980 nosso PIB per capita era 15 vezes maior do que o chinês.  
 
Comparar produção entre países é difícil. Em geral, o que as pessoas fazem é tomar 

o PIB do país medido na sua própria moeda e aplicar o câmbio para o dólar. A partir 
daí, compara-se o valor do PIB de diversos países na moeda americana.  

 
O problema com essa metodologia é que o mesmo bem ou serviço pode ter diferentes 
preços em diversos países. Para contornar essa dificuldade, calcula-se o PIB para 

diferentes países em dólares, mas controlando para as diferenças sistemáticas de 
custo de vida. Os valores dos serviços e dos bens nos diversos países são avaliados 

empregando um mesmo conjunto de preços.  
 
Controlando-se por diferenças de índice de preços, a mais recente edição do "World 

Economic Outlook" do FMI, de abril de 2017, documenta que o PIB per capita da China 
era de US$ 15.399, e o do Brasil, de US$ 15.242.  

 
A informação que faltou é que o bem-estar no Brasil ainda é superior ao bem-estar na 
China. O Brasil consome aproximadamente 82% do PIB, enquanto a China consome 

muito menos. Em 2000, consumiu 64% de PIB. A taxa de consumo caiu a partir de 
2000 até atingir o mínimo de 48% em 2008.  

  
Com o ajuste estrutural da China, na direção de menor investimento e de maior 

consumo, a taxa de consumo tem crescido e foi em 2016 de 54%, 30 pontos 
percentuais menor do que os 84% do PIB que consumimos no mesmo ano.  
 

Como bem-estar está associado ao consumo per capita, e não ao PIB per capita, e a 
desigualdade de renda na China não é muito diferente da brasileira, ainda 

apresentamos bem-estar superior ao chinês.  
 
Por outro lado, se a China mantiver o enorme diferencial de crescimento em 

comparação à economia brasileira das últimas décadas, o bem-estar do chinês médio 
ultrapassará o bem-estar do brasileiro médio em alguns anos. Exercício simples de 

extrapolação sugere que o consumo per capita chinês ultrapassará o brasileiro em 
2024.  
 

O impressionante é que em 1980 o consumo per capita da China era o equivalente a 
1/19 do brasileiro!  

 
Uma economia que já tem renda elevada cresce no longo prazo com melhoras 
tecnológicas. Já tem estradas, pontes, portos, educação e saúde etc. em quantidade 

suficiente. A manutenção do crescimento depende de melhorar a qualidade e a 
produtividade com que os bens e serviços são produzidos.  

 
No entanto, para economias que estão aquém da renda elevada, as economias com 
renda média, o crescimento requer capacidade de poupança. É necessário construir a 
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infraestrutura física —estradas, portos, metrôs nas grandes cidades etc.—, bem como 
educar famílias cujos pais não tiveram acesso à educação formal.  
 

Esse esforço demanda poupança. Dificilmente sociedades com taxas de poupança 
baixas, entre 15% e 20% do PIB, como é nosso caso, conseguem manter longos ciclos 

de crescimento.  
 

Ou seja, de forma bem careta, crescimento econômico sustentável no longo prazo 
requer que a sociedade tenha instituições que garantam que, ao longo de um ciclo de 
aceleração do crescimento, uma parcela apreciável da renda gerada seja poupada, 

caso contrário teremos sempre uma sucessão de voos de galinha. E, para tal, a agenda 
de reforma da Previdência é essencial. Já se perguntou dos motivos de a poupança 

chinesa ser tão elevada?  
 

Expectativa para crescimento da economia em 2017 sobe a 0,5% neste ano 

04/09/2017 – Fonte: Reuters 
 

A perspectiva para o crescimento da economia em 2017 na pesquisa Focus do Banco 
Central melhorou depois que o país avançou mais que o esperado no segundo 
trimestre, houve novas reduções nas projeções para a inflação e expectativa de 

manutenção do ritmo de corte da Selic nesta semana.  
 

Os economistas consultados na pesquisa divulgada nesta segunda-feira passaram a 
ver crescimento do Produto Interno Bruto este ano de 0,50 por cento, ante 0,39 por 
cento anteriormente. Para 2018, a conta continua sendo de expansão de dois por 

cento.  
 

Na sexta-feira, o IBGE informou que o PIB do segundo trimestre cresceu 0,2 por cento 
em relação ao primeiro, resultado acima do esperado e que levou a revisões para a 
expansão deste ano.  

 
Para a inflação, a conta no Focus para a alta do IPCA em 2017 foi reduzida em 0,07 

ponto percentual, a 3,38 por cento. Para 2018, a redução foi de 0,02 ponto, para 4,18 
por cento. A meta oficial de inflação é de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual, tanto para 2017 quanto para 2018.  

 
A fraqueza da inflação favorece o afrouxamento monetário. O BC se reúne nas 

próximas terça e quarta-feiras para decidir sobre a política monetária, e a expectativa 
no Focus é de novo corte de 1 ponto percentual. A taxa está atualmente em 9,25 por 
cento, após duas reduções de 0,25 ponto, duas de 0,75 ponto e três de 1 ponto.  

 
Para o final deste ano e do próximo, permanecem as expectativas de Selic a 7,25 e 

7,50 por cento, respectivamente. Já o grupo que mais acerta as previsões, o Top-5, 
continua vendo a taxa básica de juros em 7 por cento em ambos os anos. 

 

Economia brasileira manterá crescimento gradual nos próximos meses, 

avalia CNI 

04/09/2017 – Fonte: CNI 
 

Indústria destaca que a surpresa positiva do segundo trimestre foi a 
intensidade da expansão do consumo. Os investimentos continuam em queda 
e representam apenas 15,5% do PIB 

 
O crescimento de 0,2% da economia brasileira no segundo trimestre em relação ao 

período imediatamente anterior mostra que o pior da crise ficou para trás. A 
expectativa é que a recuperação gradual se mantenha nos próximos meses, avalia a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).   
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Ao analisar os dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a CNI destaca que, apesar da queda de 0,5% do PIB 
Industrial registrada no segundo trimestre frente aos primeiros três meses do ano, 

nem todo o setor recuou no trimestre. 
 

A indústria extrativa cresceu 0,4% e, a de transformação, 0,1% frente aos primeiros 
três meses do ano. Foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento da indústria 

de transformação. No primeiro trimestre a expansão do setor foi de 1,1%. "A forte 
oscilação no desempenho da indústria de transformação é comum em períodos de 
saída da crise", observa o economista da CNI, Marcelo Azevedo. 

 
Ele destaca que a surpresa positiva do segundo trimestre foi o aumento do consumo, 

que subiu 1,4% na comparação com o período imediatamente anterior, impulsionado 
pela liberação das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
a queda dos juros, do desemprego e da inflação. À exceção dos saques do FGTS, esses 

fatores continuarão estimulando o consumo e a atividade nos próximos meses, prevê 
a CNI. 

 
No entanto, os investimentos continuam caindo. Com a queda de 0,7% no segundo 
trimestre, os investimentos representaram apenas 15,5% do PIB. Antes da crise, 

ficavam em cerca de 20% do PIB.  
 

Neste momento, em que a ociosidade da indústria está elevada, o baixo investimento 
não prejudicará a retomada do crescimento. No entanto, alerta a CNI, no futuro,  será 
necessária aumentar o investimento para elevar a capacidade de produção e garantir 

o crescimento sustentado da economia. 
 

Abradee: expectativa é de crescimento, mas PIB mostra que retomada é 

tímida 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Há uma expectativa muito grande do setor produtivo quanto ao fim da recessão, mas 

o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre mostra que o 
crescimento ainda é muito tímido. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Fonseca Leite. 

 
No segundo trimestre, o consumo de eletricidade somou 114.938 megawatts-hora 

(MWh), volume 0,95% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. 
Enquanto a demanda industrial recuou 0,58%, o consumo da classe comercial baixou 
4,7%, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

 
Leite diz que as distribuidoras têm expectativa de crescimento do consumo ainda neste 

ano, o que faria com que “o período de redução de receitas seja coisa do passado e 
que os investimentos sejam retomados” no setor. 

 
Conforme divulgou esta semana a EPE, em julho o consumo do País ainda apresentou 
leve recuo, de 0,1%, na comparação com igual etapa do ano passado. Mas entre as 

classes de consumo, as indústrias e residências apresentaram estabilidade (+0,1%) e 
o segmento comercial seguiu em queda, de 0,5%. 

 
A instituição salientou que dos 10 ramos da indústria que mais demandaram energia 
elétrica da rede em julho, sete deles exibiram desempenho positivo, sendo os maiores 

avanços observados nos setores extrativo (+9,8%) e automotivo (+5,0%). 
 

Já no caso do comércio, a baixa pode estar influenciada por iniciativas de eficiência 
energética por parte de grandes consumidores do segmento, como shoppings centers 
e hotéis. 
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US$ 77 bi saíram do País após rebaixamento 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

Desde que o Brasil perdeu o status de grau de investimento dado pela agência 
Standard & Poor’s, em setembro de 2015, US$ 77 bilhões de investimentos em títulos 

de renda fixa e empréstimos a empresas deixaram o País, segundo estudo do banco 
Credit Suisse.  

 
O quadro só não foi pior porque o Brasil não apresentava as mesmas fragilidades que 
tinha na década de 90, por exemplo. Mas ainda pode se agravar, na avaliação dos 

economistas do banco, se houver demora muito grande na aprovação de reformas que 
poderiam equilibrar as contas públicas, principalmente a Previdenciária. 

 
Para o banco, historicamente, crises fiscais estão relacionadas com fuga de recursos 
do País. A maior parte das vezes em que houve moratória da dívida interna nos países 

da América Latina, incluindo o Brasil, as moedas locais se depreciaram como 
consequência da saída dos investimentos estrangeiros, o que dificultou a capacidade 

de pagamento dos juros e da própria dívida. 
 
A intensidade da fuga dos dólares foi influenciada pela situação das contas públicas e 

pela percepção dos investimentos sobre a capacidade de pagamento da dívida. 
 

Na avaliação do Credit Suisse, um dos primeiros a prever a necessidade de mudança 
das metas fiscais de 2017 e 2018, a deterioração fiscal do País, rombos cada vez 
maiores podem afetar o crescimento de longo prazo e tornar mais frágil o real. 

 
Reservas 

O banco diz, porém, que as reservas internacionais em nível elevado – cerca de US$ 
380 bilhões – e os recentes resultados positivos nas transações do Brasil com outros 
países – o superávit comercial já chegou a US$ 48 bilhões este ano – dão um pouco 

mais de tempo para o País tocar as reformas fiscais. “Dado esse cenário relativamente 
tranquilo, o Brasil ganha tempo, mas não sabemos quanto tempo”, diz Leonardo 

Fonseca, economista do banco. 
 
O resultado de todas as transações que o Brasil faz com outros países já ficou negativo 

ao equivalente a 4,3% do PIB em dezembro de 2014, mas agora fechou julho em 
0,7% do PIB, na leitura em 12 meses. 

 
“No momento, a posição externa mais robusta do Brasil frente a crises fiscais e 
externas anteriores reduz o risco de uma forte saída de capitais. Em parte, isso explica 

a suposta complacência dos investidores com os atuais resultados fiscais bastante 
negativos”, diz o estudo do banco que vai ser divulgado nesta segunda aos clientes. 

 
Se o lado exterior é benigno, o cenário para as contas públicas não é dos mais 

animadores. Segundo o estudo do Credit Suisse, mesmo assumindo cenários com 
crescimento do PIB de 2,5% nos próximos anos (acima da estimativa do banco para 
o crescimento potencial do País), as contas só voltarão ao azul a partir de 2021 e a 

dívida bruta do governo em relação ao PIB só se estabilizaria entre 2023 e 2024. 
 

No caso de baixo crescimento (0,5% ao ano), o governo apresentaria déficits primários 
(resultado das receitas menos as despesas, sem contar o pagamento dos juros da 
dívida) pelo menos nos próximos oito anos, e a dívida bruta atingiria 123% do PIB em 

2025.  
 

Hoje, a relação dívida/PIB está em cerca de 73% do PIB. A trajetória desse 
endividamento é um dos principais itens analisados pelas agências de classificação de 
risco na hora de determinar a nota de crédito de um país. 

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/us-77-bi-sairam-do-pais-apos-rebaixamento/


‘Acabou a recessão, mas solte bombinha, não foguete’ 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O avanço de 0,2% no PIB no segundo trimestre marca que o Brasil saiu, depois de 
dois anos e meio, da chamada recessão econômica.  

 
No entanto, segundo o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, “não é 

para sair comemorando como se o País tivesse conquistado a Copa do Mundo”.  
 
Para o economista, membro do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace), da 

FGV – que estabeleceu oficialmente o início da crise econômica no segundo trimestre 
de 2014 -, a alta do consumo das famílias sinaliza uma retomada consistente, mas as 

incertezas políticas e o agravamento das contas públicas travam o avanço dos 
investimentos, ainda em queda. A seguir, os principais trechos da entrevista. 
 

O PIB positivo do 2º trimestre crava o fim da recessão? 
São dois semestres consecutivos de crescimento, que é o critério adotado. Isso, do 

meu ponto de vista, marca o fim daquela recessão que se iniciou em 2014. Não 
estamos mais em recessão.  
 

Além disso, existem sinais de que esse crescimento, apesar de pequeno, é consistente. 
 

Por quê? 
Do ponto de vista da demanda agregada, houve um crescimento importante do 
consumo das famílias, além de alta no setor de serviços. A queda de taxa de juros em 

termos reais estimula o consumo.  
 

A segunda razão é a melhora na situação do emprego: há uma redução da taxa de 
desemprego e um aumento da população ocupada, embora esse aumento não venha 
do mercado formal.  

 
O que está subindo é a população ocupada sem carteira, indicando que o mercado 

ficou mais precário – o que significa que isso ajuda o consumo, mas ajuda menos do 
que se não houvesse a precarização do mercado.  
 

Além disso, há o início de aumento de novas concessões de crédito às famílias, o que 
também impulsiona o consumo. Portanto, esse crescimento não é episódico. 

 
Já os investimentos permanecem em queda… 
A formação bruta de capital fixo, que é fundamental para o crescimento econômico 

sustentável, ainda caiu no segundo trimestre.  
 

As informações vindas de todos os outros indicadores da economia mostram que, 
quando os investimentos se recuperarem, vão se recuperar muito devagar – mesmo 

com a queda da taxa de juros. 
 
Isso porque a economia tem muitas incertezas ainda, como as de natureza política 

sobre a aprovação de reforma da Previdência e de outras reformas que são 
fundamentais para o crescimento econômico.  

 
Diante disso, seria uma ilusão pensar que o investimento em capital fixo voltaria mais 
forte. É possível que haja uma pequena recuperação na segunda metade desse ano, 

mas os indicadores disponíveis até agora não são otimistas. 
 

 
 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/acabou-a-recessao-mas-solte-bombinha-nao-foguete/


Qual o impacto de ter uma recuperação calcada no consumo e não no 
investimento? 
 

De fato há uma recuperação, acabou a recessão – só que as perspectivas não são de 
um crescimento acelerado. Do lado da demanda, só o consumo está avançando. Isso 

significa que, em vez de soltar foguete porque acabou a recessão, é bom soltar uma 
bombinha. Não é para sair comemorando como se o Brasil tivesse conquistado a Copa 

do Mundo. 
 
A indústria ficou no vermelho mais uma vez. Quando o setor vai voltar a 

crescer? 
O resultado da indústria não foi bom. Isso também não é novidade, porque os dados 

da produção industrial bruta do IBGE já vinham mostrando um crescimento muito 
pequeno e muito concentrado na produção de veículos – que em grande parte vem do 
aumento das exportações para a Argentina – e na produção extrativa mineral.  

 
Os outros segmentos ainda estão andando de lado. Porém, eu diria que, com o juro 

real mais baixo, devemos ver essa produção industrial lentamente começar a reagir – 
mas é uma reação lenta. No próximo trimestre podemos até ter um crescimento, mas 
não é um crescimento forte, não. 

 
Após a divulgação, muitas instituições revisaram as projeções de PIB para 

2017. Na sua avaliação, o dado foi suficiente para essa mudança de patamar? 
 
Tínhamos até ontem de manhã uma projeção de crescimento de 0,5% para este ano.  

 
Com o resultado do segundo trimestre, só o carry over (espécie de herança estatística) 

para o resto do ano já dá 0,5%. Ou seja: se crescer qualquer coisa no terceiro e no 
quarto, a alta já será maior que 0,5%.  
 

Portanto, concordo com a ideia de que a ideia de que a projeção do crescimento de 
2017 melhorou depois desse dado. 

 
Parte do mercado já fala em alta de até 1%. Porém, ainda há incertezas 
políticas e agrava-se a situação fiscal. Como esse imbróglio afetará o 

resultado? 
O problema não é a avaliação da economia; é o que pode acontecer no campo político. 

O Brasil tem um problema fiscal muito grave. Para começar a colocar toda a casa em 
ordem, é preciso trocar o crescimento de uma despesa que é muito grande nos gastos 
primários do governo: os benefícios da Previdência. Precisamos de uma reforma da 

Previdência, sendo que o ponto-chave é a fixação da idade mínima.  
 

Porém, tenho a impressão de que aprovar hoje no Congresso uma idade mínima ou 
uma reforma que dê segurança de que estamos prosseguindo no ajuste fiscal é muito 

difícil. A probabilidade é muito pequena, próxima de zero. Se a reforma não for 
aprovada, essas dúvidas terão de ser respondidas no próximo governo.  
 

Agora, coloque-se na situação de empresários que estão decidindo se vão fazer 
investimentos, para os quais precisam de um cenário econômico à frente com poucos 

riscos. Quando eles se deparam com esse tipo de dúvida e veem baixa probabilidade 
de as reformas passarem, isso interfere na decisão de investir em capital fixo. 
 

Para além da dívida de longo prazo, o governo tem encontrado dificuldade 
para fechar as contas deste ano e do próximo. O sr. acredita que as novas 

metas fiscais serão cumpridas? 
O problema de longo prazo do País só se resolve com a reforma da Previdência. O 
segundo problema é a meta do déficit. O governo precisa de receita – e não tem.  

 



Segurou a despesa, perdeu arrecadação por causa da recessão e continua lutando no 
curto prazo com tentativa de obtenção de receita. Não será fácil cumprir a meta de 
rombo de 159 bilhões, nem neste ano e nem no próximo, já que a recuperação da 

atividade econômica será pequena.  
 

Talvez em 2018 seja até mais difícil. O governo anunciou um monte de medidas que 
precisa aprovar para cumprir a meta, dentre as quais o congelamento dos funcionários 

públicos – o que é um atestado da dificuldade que vem pela frente. 
 

Editorial: Contagem regressiva para a reforma política 

04/09/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

O impasse em torno de temas como o “distritão” ameaça a aprovação de 
outras mudanças benéficas, como o voto distrital misto e a cláusula de 

barreira 
 
O tempo corre contra os deputados que desejam realizar a reforma político-eleitoral a 

tempo para que as novas regras se apliquem já ao pleito de 2018: a falta de consenso 
sobre alguns temas tem adiado semana após semana a votação em plenário das 

propostas, que necessitam de 308 votos por se tratarem de emenda constitucional.  
 
O impasse sobre alguns temas que dividem os deputados, como a forma de votação, 

ameaça também as mudanças que são consensuais, várias das quais seriam muito 
benéficas para a vida política do país. 

 
Por um lado, ninguém nega que será um alívio caso os deputados não consigam 
encontrar um meio de colocar a mão no dinheiro do contribuinte brasileiro, por meio 

da criação de um bilionário superfundo eleitoral.  
 

O país ainda briga para sair da crise, o governo federal prevê um rombo de quase R$ 
160 bilhões para 2017 e 2018 e os impostos pagos pelo cidadão não podem ser usados 
para bancar partidos e campanhas dos quais ele discorda. Políticos e legendas 

precisam ser financiados voluntariamente por quem compartilha de suas plataformas 
e propostas. 

 
Os impostos pagos pelo cidadão não podem ser usados para bancar partidos e 
campanhas dos quais ele discorda 
  
Também não seria nada mau ver naufragar o “distritão”, o modelo que transforma a 

eleição proporcional para os Legislativos em uma disputa majoritária, enfraquecendo 
o papel dos partidos e fortalecendo o dos caciques partidários, menosprezando o papel 
dos candidatos que, mesmo sem votação para se eleger, ajudam suas legendas a 

atingir o quociente eleitoral e eleger representantes. Entre o “distritão” e o atual 
sistema, é preferível a manutenção da votação proporcional. 

 
No entanto, esta reforma também parece ser o mais próximo que o Brasil já chegou 
de implantar o voto distrital misto, que no relatório do deputado Vicente Candido (PT-

SP) passaria a vigorar a partir de 2022.  
 

O sistema distrital misto barateia as campanhas e aproxima eleitores de eleitos, 
enquanto preserva a importância das legendas e dos candidatos vinculados a causas, 

em vez de bases eleitorais, ao reservar metade das cadeiras para o voto de legenda, 
com lista previamente definida.  
 

Se a reforma política for sepultada, é difícil imaginar quando o país terá uma nova 
oportunidade de promover uma mudança tão radical quanto benéfica na escolha de 

nossos representantes no Legislativo. 
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O impasse em torno da reforma também ameaça o fim das coligações para eleições 
proporcionais e a implantação da cláusula de desempenho. Aquela tem o efeito positivo 
de barrar as uniões de conveniência que levavam o eleitor a, com seu voto em um 

partido, ajudar involuntariamente a eleger um candidato de outro partido, às vezes 
com ideias radicalmente diferentes.  

 
A cláusula de desempenho, por sua vez, é o remédio ideal contra a proliferação de 

legendas com o único objetivo de abocanhar uma fatia do Fundo Partidário e desfrutar 
de outras benesses que a legislação brasileira concede aos partidos pelo simples fato 
de existirem.  

 
A Gazeta do Povo defende que a criação de partidos políticos seja facilitada, mas ao 

mesmo tempo considera que qualquer benefício oriundo dos cofres públicos só seja 
concedido às legendas que, nas urnas, demonstrem representar uma parte 
significativa do eleitorado. 

 
Há a possibilidade, entretanto, de que essas duas últimas medidas – o fim das 

coligações e a cláusula de barreira – ainda prosperem, pois fazem parte da PEC 
282/2016, que é diferente daquela relatada por Vicente Candido, a PEC 77/2003.  
 

O texto da deputada Shéridan (PSDB-RR) pode tramitar mais facilmente por ser mais 
consensual, apesar da resistência dos partidos menores. O perigo é que os defensores 

do “distritão” condicionem seu apoio à aprovação do texto de Candido; neste caso, o 
risco de permanecer tudo como está é grande. 
 

Troca de previdência privada ganha força com reforma na aposentadoria 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

  
As discussões em torno das mudanças na Previdência oficial provocaram aumento no 
número de investidores que migraram seus planos de aposentadoria complementar 

privada em busca de ganho maior, segundo dados da Fenaprevi (federação que reúne 
entidades do setor).  

 
A chamada portabilidade, que é quando o cliente pede para transferir seus recursos 
de uma seguradora para outra, cresceu 7,5% no semestre em relação ao mesmo 

período do ano passado.  
 

Em volume, o aumento nessa mesma comparação é mais expressivo: 42,8%, 
somando R$ 7 bilhões.  
 

O número só não é maior, dizem especialistas, porque as seguradoras têm feito um 
trabalho forte para impedir a saída dos clientes, por meio de contrapropostas. "Há um 

esforço maior para não perder o recurso", afirma Raul Morgner, gerente de previdência 
da corretora BR Insurance.  

 
"A seguradora acaba postergando a decisão dele, oferecendo opções, fundos com perfil 
mais arrojado ou taxa de gestão mais baixa", diz.  

 
Essa ofensiva ocorre antes que o cliente assine o termo de portabilidade.  
 Editoria de Arte/Folhapress  
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OBSTÁCULOS  
Mas há obstáculos colocados no caminho de quem tenta transferir os recursos e que 

fazem com que a portabilidade lidere, neste ano, o ranking de reclamações da Susep, 
regulador de previdência e seguros.  
 

Segundo a superintendência, foram 506 queixas sobre o tema, o que corresponde a 
31,5% do total.  

 
"Quando o cliente faz a portabilidade, para quem recebe o dinheiro é ótimo, para quem 
envia é ruim", afirma Valter Police Jr., da Planejar (associação de planejadores 

financeiros).  
 

"Via de regra, tem lugares que tentam dificultar isso. Precisa de extrato do plano, a 
seguradora não manda o extrato e o cliente não leva isso à frente." 
Essa dificuldade aumenta conforme cresce o desconhecimento do investidor, afirma o 

consultor de investimento Marcelo D'Agosto.  
 

"É fácil quando se sabe o caminho das pedras, mas a maioria faz um plano que aplica 
num fundo. Até entender direito onde o dinheiro está, demora. Tem que reunir o 

regulamento, achar o CNPJ do fundo. É difícil", afirma D'Agosto.  
 
TENDÊNCIA  

As operações de portabilidade registraram avanço tímido no ano passado, de apenas 
0,6% na comparação com 2015.  

 
Mas a expectativa de queda de juros no país deve fazer com que os investidores 
reavaliem seus planos e a rentabilidade deles. A Selic (taxa básica de juros), que 

estava em 14,25% ao ano em outubro de 2016, hoje está em 9,25% e analistas 
apostam que ela terminará 2017 em 7,25% anuais.  

 
"O brasileiro tem a cultura de conseguir 1% ao mês, por causa das elevadas taxas 
históricas. Está mal-acostumado a produtos com risco maior, mas em pouco tempo 

vai ver que aquele retorno que ele tinha não é mais possível", afirma Felipe Bottino, 
diretor da Icatu Seguros.  

 
 



INDEPENDENTES  
Esse movimento deve levar muitos clientes que compraram planos de previdência em 
bancos a procurar casas independentes, diz André Luís Nascimento, gerente da 

gestora Rio Bravo.  
 

"Eles deixavam o dinheiro lá sem olhar. Estavam no fundo que o gerente indicou, 
agora estão se perguntando se esse fundo é o melhor, se não conseguem nada melhor 

com esse dinheiro", afirma Nascimento.  
 
Em casas independentes, segundo Valter Police Jr., o cliente pode escolher entre mais 

de dez fundos de previdência. Já nos grandes bancos de varejo esse espectro é bem 
mais limitado —apesar disso, eles ainda detêm 92% do patrimônio líquido desse tipo 

de fundo. 
 
Para Police, o investidor precisa conhecer opções que existem fora do seu banco para 

poder tomar uma decisão consciente quanto ao destino de seus recursos.  
 

"Se o cliente conversar com uma concessionária, o vendedor vai falar que aquele é o 
melhor carro do mundo. Mas, se ele for em outra, vai descobrir que existem opções 
melhores", diz.  

 
MAIS PESQUISA  

Mesmo que o cliente não queira portar os recursos, é interessante olhar para outras 
opções dentro da própria seguradora, de acordo com Raul Morgner, da corretora BR 
Insurance.  

 
"Há uma preocupação da seguradora em oferecer um portfólio de produtos com cada 

vez mais opções, seja em renda variável, seja riscos diferentes na renda fixa. É preciso 
buscar produtos que ofereçam condições de renda vantajosas lá na frente", afirma 
Morgner.  

-  
Entenda: portabilidade 

PRIMEIRO PASSO 
O cliente precisa pedir para a instituição onde hoje tem seu plano de previdência um 
extrato que contenha o número do plano e nome da empresa, entre outras 

informações  
SEGUNDO PASSO 

A partir daí cabe à seguradora que vai receber o plano cuidar do trâmite -ele leva 
cinco dias úteis  
CUIDADOS A TOMAR 

O cliente só pode trocar planos iguais. Os recursos de um VGBL (Vida Gerador de 
Benefícios Livres), por exemplo, só podem ser transferidos para um VGBL. O mesmo 

vale para o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). 
 

O regime de tributação escolhido (progressivo ou regressivo) não pode ser alterado. 
O primeiro é mais recomendado para quem pode precisar de dinheiro no curto prazo  
 

PESQUISAR SEMPRE 
Antes de trocar de plano, é preciso fazer uma comparação com as diferentes ofertas. 

Essa pesquisa deve incluir histórico de rentabilidade, as taxas (administração, 
carregamento e entrada e/ou saída) e as características do produto  
 

Eletrobrás está em situação difícil, afirma ministro 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Eletrobrás teve perda próxima a “duas dezenas de bilhões de reais” com sua 
participação nas usinas hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. É o que 
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escreveu o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, em carta enviada aos 
deputados para explicar a proposta de privatização da estatal. 
 

No longo documento, o ministro descreve a difícil situação em que encontrou a 
empresa, as providências tomadas para contorná-la e informa que, mesmo assim, 

persistem problemas graves que acabam pesando sobre os contribuintes. 
 

O ministro diz que, em maio de 2016, a Eletrobrás estava em vias de ser deslistada 
da Bolsa de Nova York por não haver apresentado balanços de 2014 e 2015. Em três 
anos, a empresa havia acumulado prejuízo de R$ 34 bilhões e perdera 40% de seu 

patrimônio líquido. 
 

A nova gestão da estatal, contou o ministro, elaborou um relatório que aponta algumas 
causas principais para a situação. A holding e suas controladas administram 
participações em 170 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) “com taxas de retorno 

inferiores ao custo de capital próprio da Eletrobrás.” 
 

Além disso, a companhia acumulava dívidas equivalente a nove vezes seu Ebitda (lucro 
antes de juros, impostos, depreciações e amortizações).  
 

PIB mostra que construção vive o pior período em décadas, diz SindusCon-

SP 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 01-09-2017) 
 
O setor de construção civil recebeu com pesar o resultado do Produto Interno Bruto 

(PIB) divulgado nesta sexta-feira, 1, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que mostrou que a indústria da construção caiu 7% no segundo trimestre de 

2017 na comparação com o mesmo período em 2016. Esse foi o pior desempenho 
entre todos os setores produtivos. 
 

“A construção vive seu pior período em décadas. E a julgar pela queda nos 
investimentos, não há expectativa de melhora no curto prazo”, avalia o vice-presidente 

de Economia do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP), Eduardo Zaidan. 
 

Ele observa que a formação bruta de capital fixo, indicador do volume de 
investimentos, foi reduzida em 6,5% no segundo trimestre de 2017 em comparação 

com o mesmo trimestre de 2016. Com isso, a taxa de investimentos atingiu o patamar 
de 15,5% do PIB nacional, considerado muito baixo pelo sindicato. 
 

“O endividamento público está explosivo e isso influencia a retração persistente dos 
investimentos de longo prazo. Sem as reformas necessárias, que direcionem a 

economia a um consistente equilíbrio fiscal, auxiliado por medidas microeconômicas 
que aumentem a produtividade, a tendência é o cenário se agravar”, completa Zaidan. 

 
O vice-presidente do SindusCon-SP ressalta ainda que a indicação do governo de corte 
de 90% do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 2018 

aponta para uma perspectiva negativa. “A confiança dos investidores permanece 
abalada e nos deixa em um ciclo de fatos ruins”, diz. 

 

Terminal do Paraná é vendido para operadora chinesa por R$ 2,9 bilhões 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A operadora chinesa de terminais de contêineres CMPort (China Merchants Port) 

anunciou a compra, por R$ 2,9 bilhões, de 90% da TCP, que opera o terminal de 
Paranaguá (PR), um dos maiores da América do Sul.  
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A transação é o primeiro investimento da CMPort na América Latina e abrange também 
a subsidiária TCP Log, que presta serviços logísticos como armazenagem e 
carregamento.  

 
 

 
 

 
 
 

 
O acordo prevê a compra de 50% das ações que pertencem à Advent International e 

de 40% da parte que pertence aos acionistas fundadores da TCP.  
 
A operação, que foi anunciada neste domingo (3) deve ser concluída até o fim deste 

ano, sendo necessário passar pelas etapas de aprovação regulatória, incluindo o 
parecer do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).  

 
TERMINAL  
A TCP opera um dos maiores terminais de contêineres do país em regime de concessão 

no porto de Paranaguá. Sua capacidade anual é de 1,5 milhão de TEUs -cada TEU 
equivale a um contêiner de 20 pés-, e há um projeto de expansão para atingir 

capacidade anual de 2,4 milhões de TEUs até o fim de 2019.  
 
Atualmente, a TCP movimenta cerca de 10% dos contêineres no Brasil.  

 
Segundo a companhia, a CMPort registrou movimentação total de mais de 95 milhões 

de TEUs em 2016. Ela tem terminais em países de Ásia e Europa, além de EUA, Nigéria 
e Turquia.  
 

Montadoras mudam discurso e agora querem previsibilidade 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

Pátio da montadora sul-coreana Hyundai, em São Paulo 

   

Desde sua origem, a indústria automotiva nacional sempre fez parte de programas de 
desenvolvimento elaborados por diferentes governos.  

 
É assim desde 1956, quando foram definidas as bases da produção com grande 

incentivo ao conteúdo local, embora a maior parte das empresas atuantes no setor 
fosse multinacional.  
 

Os movimentos feitos ao longo desses 61 anos ajudam a entender o que culminou 
com o prazo dado pela OMC (Organização Mundial do Comércio) para suspensão do 

programa Inovar-Auto.  
 
O que está sendo feito agora é tentar retardar punições enquanto o novo programa, 

chamado Rota 2030, não é lançado. As novas regras, pautadas em segurança e 
eficiência energética, devem ser conhecidas em novembro.  

 
Não houve grandes problemas com o comércio internacional enquanto o mercado 
automotivo era pouco expressivo —como à época da proibição das importações, entre 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915588-montadoras-mudam-discurso-e-agora-querem-previsibilidade.shtml


1976 e 1990. Ou quando as medidas visavam estimular vendas, como a recorrente 
variação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).  
 

Essa medida de socorro foi implementada em 1998 no governo de Fernando Henrique 
Cardoso e revisitada nas gestões de Lula e Dilma.  

 
Porém, ao criar barreiras ao comércio exterior enquanto ainda acreditava estar livre 

de crises, o governo mostrou ainda não entender que o setor automotivo passava por 
mudanças profundas mundo afora, com o crescente protagonismo de fornecedores.  
 

As ações protecionistas sempre eram voltadas a quem montava carros, não a quem 
fazia boa parte de suas peças. Foi nessa ponta que o desemprego mais cresceu.  

 
Fragilizado por anos seguidos de queda na produção, o parque de fornecedores não 
tem capacidade para desenvolver e entregar componentes exigidos por carros 

modernos —justamente os que são feitos em fábricas 
erguidas após novas medidas de estímulo à produção local.  

 
As linhas de montagem recebem componentes importados e se valem dos benefícios 
do programa Inovar-Auto, que surgiu tarde e manteve erros do passado em tempos 

modernos, abrindo margem para as queixas da OMC.  
 

Por outro lado, o Inovar-Auto marcou o começo da ruptura com o antigo modelo, 
pautado por ações pontuais de incentivo. O programa levou a uma nova atitude por 
parte das empresas há mais tempo no mercado.  

 
As montadoras que mais investiram para se adaptar a novas regras de eficiência foram 

as mesmas que, em dezembro de 2011, não reclamaram da alíquota de 30% sobre o 
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) cobrado dos importadores.  
Na época, marcas sul-coreanas se consolidavam ao competir em igualdade com os 

carros feitos no Brasil, enquanto as chinesas começavam a chegar, com planos 
aparentemente grandiosos.  

 
Com o tempo e a queda nas vendas causada pela crise econômica, o cenário mudou.  
Os chineses mostraram ser realmente fortes no fornecimento de componentes. Sem 

carros competitivos, hoje procuram se recuperar com operações modestas.  
 

A Chery, que construiu fábrica em Jacareí (São Paulo), retoma a produção enquanto 
reestrutura sua rede de revendas. JAC e Lifan direcionam esforços para o setor de 
utilitários esportivos.  

 
Esses movimentos ocorreram em meio à retração do mercado e serviram para que as 

empresas, com ou sem fábrica no país, mudassem o discurso: pedidos pontuais de 
auxílio foram trocados pela busca de previsibilidade.  

 

Exportações fazem produção de caminhões crescer após 3 anos 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Linha de produção da Mercedes em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) 

   

Depois de três anos seguidos de queda na produção, a indústria de caminhões começa 
a dar sinais de recuperação, puxada pelo crescimento das exportações.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915488-exportacoes-fazem-producao-de-caminhoes-crescer-apos-3-anos.shtml


Entre janeiro e julho deste ano, foram fabricados 43.223 caminhões, alta de 22,4% 
na comparação com o mesmo período de 2016, quando saíram das linhas de produção 
36.326 unidades.  

 
A fabricação de veículos pesados ainda está bem abaixo de 2013, quando nos sete 

primeiros meses foram produzidas 109.990 unidades. Entretanto, os dados atuais são 
vistos como um alento para as montadoras que atuam no setor.  

 
"Estamos vendo sinais de recuperação, e a venda de caminhões é um termômetro 
para toda a economia", diz Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America.  

 
No entanto, são as exportações que estão garantindo o aumento na produção.  

 
Considerando os sete primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo 
período de 2016, as vendas de caminhões ao exterior subiram 47,4%, enquanto as 

comercializações no mercado interno caíram 14,1%.  
 

"O licenciamento ainda vai seguir negativo por alguns meses porque há um atraso de 
30 a 90 dias entre a compra e o emplacamento. Após adquirir um veículo pesado, é 
necessário colocar implementos [baú, carroceria ou tanque, por exemplo], e isso leva 

tempo", diz Bernardo Fedalto, diretor de caminhões Volvo no Brasil, no Uruguai, no 
Paraguai e na Bolívia.  

 
De acordo com Wellington Damasceno, diretor-executivo do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, as exportações e o agronegócio ajudaram cobrir parte da 

ociosidade nas fábricas atualmente, e as montadoras começam a repor postos de 
trabalho.  

 
A Scania, por exemplo, contratou cerca de 500 profissionais para sua unidade em São 
Bernardo do Campo (Grande São Paulo).  

 
"Como temos um produto global e fábricas padronizadas em todo o mundo, foi possível 

direcionar o volume para atender à demanda de outros países", diz Marcelo Gallão, 
vice-presidente de Logística da Scania Latin America.  
 

Na Iveco, houve um aumento de 144% nas exportações de veículos comerciais no 
primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016. A produção, por 

sua vez, subiu cerca de 15%. Nos últimos três anos, a empresa teve crescimento de 
236% nos envios ao exterior.  
 

"A montadora se adaptou à nova realidade econômica do país, fazendo os ajustes 
necessários e mantendo os investimentos, e se preparou para atender as demandas 

internas e externas dos setores de transportes de cargas e de passageiros [vans e 
ônibus]", afirma Ricardo Barion, diretor de marketing da Iveco para a América Latina.  

 
REAÇÃO EM MARÇO  
Na Ford, o ano começou abaixo do esperado. "Os meses de janeiro e fevereiro foram 

os piores da indústria nos últimos 15 anos. A reação começou a partir de março, 
atingindo o que tínhamos planejado", diz João Pimentel, diretor da Ford Caminhões 

América do Sul.  
 
"Em 2017, trabalhamos basicamente uma semana por mês para ajustar os estoques. 

Ou seja, estamos produzindo caminhões três dias por semana", conta Pimentel.  
 

Para a adequação da produção, a Ford lançou o Projeto Fusão, que permite que os 
funcionários da fábrica de caminhões trabalharem na linha de automóveis nos outros 
dois dias da semana.  

 



Para Pimentel, o segundo semestre será cerca de 15% melhor do que o mesmo período 
do ano passado.  
 

Diante dos resultados em vendas, representantes das montadoras consideram que 
2017 fechará com dados semelhantes a 2016, o que, de acordo com eles, será um 

bom desempenho, considerando o fraco 1° bimestre.  
 

FROTA  
Apesar de as vendas no mercado interno ainda estarem abaixo do ano passado, a 
indústria tem visto uma recuperação mês a mês dos negócios realizados por aqui.  

 
"Em janeiro e fevereiro, o setor vendia 155 caminhões e ônibus por dia. No segundo 

trimestre, saltamos para 230, e hoje já estamos em 280 unidades comercializadas 
diariamente", comenta Roberto Cortes, da MAN.  
 

Esse aumento reflete alguns bons negócios firmados pelas principais montadoras do 
país.  

 
A Volkswagen Caminhões, por exemplo, fechou nesta semana seu maior negócio do 
ano, com a venda de 417 caminhões para a Ambev.  

 
De acordo com Cortes, a empresa, que iniciou o ano com jornada reduzida para quatro 

dias por semana, desde junho opera cinco dias por semana e, a partir de setembro, 
trabalhará também três sábados por mês.  
 

"Recorremos ao lay-off [suspensão temporária do contrato de trabalho], mas em 
agosto trouxemos 70 trabalhadores de volta à fábrica", diz o presidente da MAN.  

 
Em setembro, um novo caminhão será apresentado. "A tendência é que, com o 
lançamento, ocorra aumento nas vendas e, consequentemente, mais contratações", 

afirma Cortes.  
 

Em maio, a Mercedes-Benz fechou a maior venda para um cliente dos últimos 10 anos: 
a Raízen comprou 524 caminhões para suas operações fora da estrada. O negócio 
inclui um plano de manutenção e sistema de gestão de frota e rastreamento para 

alguns modelos.  
 

Em julho, a montadora fechou ainda a comercialização de 134 caminhões blindados 
para a Prosegur, além de vender, em agosto, 105 caminhões para Transgrãos.  
 

"Começamos a ver um ponto de inflexão neste cenário, mas ainda não sabemos qual 
o tamanho", avalia Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing de 

caminhões e ônibus da Mercedes-Benz.  
 

A montadora opera com um turno de trabalho para a produção de caminhões e ônibus 
em São Bernardo do Campo, e também com um turno em Juiz de Fora (MG). 
Atualmente, a empresa tem 120 colaboradores em lay-off.  

 

Fenabrave: venda de leves para pessoa física volta a subir em agosto 

04/09/2017 – Fonte: Tribuna PR (postado em 01-09-2017) 
 
A venda de veículos leves para consumidores pessoa física, que em junho interrompeu 

um período de três anos e meio de queda, voltou a subir em agosto, depois de um 
resultado negativo em julho, mostra cálculo feito pelo Broadcast, serviço de notícias 

em tempo real do Grupo Estado, a partir de dados divulgados hoje pela Fenabrave, 
associação que representa as concessionárias. 
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/fenabrave-venda-de-leves-para-pessoa-fisica-volta-a-subir-em-agosto/


Em agosto, o mercado de leves para pessoa física somou 123,8 mil unidades vendidas, 
alta de 9,8% em relação a igual mês do ano passado. Ambos os meses contaram com 
23 dias úteis. Em julho ante julho do ano passado, as vendas haviam recuado 2,9%, 

para 108,2 mil unidades – o número de dias úteis também foi o mesmo nessa 
comparação, 21. Em junho, o avanço havia sido de 9,3% (conta feita pela média diária, 

em razão da diferença de dias úteis). 
 

O mercado de veículos já vinha dando alguns sinais de reação em 2017. No entanto, 
nos dois primeiros meses em que apresentou crescimento este ano, em comparações 
interanuais, em março e maio, os resultados foram impulsionados por vendas para 

clientes pessoa jurídica, como locadores de veículos, produtores rurais e frotistas em 
geral. 

 
Apesar de agora as vendas para pessoa física também crescerem, o mercado para 
pessoa jurídica ainda apresenta desempenhos mais favoráveis. Foram 86 mil veículos 

leves vendidos para empresários em agosto, expansão de 31,7% em relação a igual 
mês do ano passado. 

 
Resultado total 
A venda total de veículos em agosto, que inclui também os segmentos pesados, 

cresceu 17,75% ante igual mês do ano passado, a quarta alta seguida nesse tipo de 
comparação. Em relação a julho, houve avanço de 17,17%. No acumulado dos oito 

primeiros meses do ano, o mercado tem expansão de 5,33%, com a venda de 1,42 
milhão de unidades. 
 

Por segmento, a venda de automóveis e comerciais leves, somando os clientes pessoa 
física e jurídica, teve alta de 17,85% em agosto ante igual mês do ano passado, para 

209,8 mil unidades. Em relação a julho, os emplacamentos dos chamados veículos 
leves subiram 17,36%. O acumulado do ano, com os resultados, tem expansão de 
5,84%, para 1,38 milhão de unidades. 

 
A venda de caminhões no oitavo mês do ano, por sua vez, cresceu 9,9% ante o 

desempenho de agosto do ano passado, para 4,8 mil unidades. Na comparação com 
julho, o segmento teve avanço de 6,52%. No entanto, no acumulado do ano, em 
relação a igual período de 2016, houve retração de 10,7%, para 30,8 mil unidades. 

 
O mercado de ônibus, enquanto isso, teve crescimento de 30,41% em agosto ante 

agosto do ano passado, com a venda de 1,8 mil unidades. O volume, se comparado a 
julho, mostra expansão de 25,78%. No acumulado do ano, porém, a queda é de 
5,38%, para 9,7 mil unidades. 

 

Fabricantes tentam driblar resistência de americanos às picapes elétricas 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

   

O americano já não enfrenta falta de opção ao escolher um carro elétrico —a menos 

que queira uma picape.  
 

Um em cada seis veículos comprados nos Estados Unidos é picape. As da Ford série F 
são o modelo mais vendido no país há 35 anos —em 2017, já são 500 mil unidades. 
O segundo e o terceiro lugares também são picapes.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915368-fabricantes-tentam-driblar-resistencia-de-americanos-as-picapes-eletricas.shtml


Apesar de as vendas de veículos elétricos estarem em disparada —neste ano, foram 
105 mil até agosto, alta de 35% ante o mesmo período de 2016—, os fabricantes ainda 
não colocaram picapes elétricas na estrada. Mas isso pode estar a ponto de mudar.  

 
Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, anunciou em julho de 2016 sua intenção de 

lançar "um novo tipo de picape" até abril de 2019. Diversas outras start-ups 
anunciaram planos para lançar picapes elétricas nos próximos anos.  

 
A Workhorse anunciou que seu modelo W-15 entrará em produção no fim de 2018. A 
empresa já conta com 5.000 pré-encomendas.  

 
A Havelaar Canada informa que sua picape elétrica, chamada Bison, estará no mercado 

em 2020 ou 2021. A Via Motors antecipa colocar uma camionete elétrica nas ruas em 
até dois anos.  
 

Por que a demora em colocar essa ideia em prática? Lançar uma picape elétrica 
apresenta um conjunto específico de dificuldades, que os fabricantes tentam resolver.  

Picapes são projetadas para lidar com cargas pesadas e terreno difícil, e confiabilidade 
e funcionalidade são características essenciais. Talvez a mais premente questão é a 
autonomia do veículo antes de esgotar suas baterias.  

 
"A ansiedade quanto ao alcance é ainda maior nesse caso, porque você pode estar 

rebocando alguma coisa ou ter uma carga pesada", disse Steve Burns, presidente-
executivo da Workhorse.  
Ele tentou atenuar as preocupações ao adicionar ao projeto um motor a gasolina para 

extensão de alcance, permitindo que a picape opere além da autonomia normal.  
 

Há também o problema do custo. Hoje é possível comprar uma F-150 zero-quilômetro 
por menos de US$ 30 mil. A picape Workhorse custa US$ 52 mil. A economia com o 
custo de combustível pode ajudar a compensar o preço inicial elevado.  

 
"Quando você considera o longo prazo, como os proprietários de frotas fazem, nosso 

veículo é a picape menos dispendiosa que você pode operar", disse Burns.  
 

Concorrência acirrada leva mais itens de conforto para carros populares 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Até o início dos anos 1990, ar-condicionado e direção hidráulica estavam na lista dos 
sonhos de consumo distantes para os compradores de carros compactos.  

  

 

Câmera de ré do Renault Kwid 

   

Hoje, dos 30 carros mais vendidos no varejo (não inclui vendas a frotas), apenas Fiat 
Mobi e Volkswagen Up! não trazem esses itens como equipamentos de série. A 

mudança de gostos e prioridades do público fez as fabricantes de carros investirem 
mais em acabamentos e comodidades.  
 

"Recebemos estudos com informações de consumidores em potencial e começamos a 
fazer uma pesquisa sobre os seus gostos, quais produtos utilizam de tecnologia e 

vestuário", diz o designer Jonas Silva, responsável pela escolha dos materiais da 
cabine do Volkswagen Polo. 
  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/09/1915179-concorrencia-acirrada-leva-mais-itens-de-conforto-para-carros-populares.shtml


O desafio de hoje é trazer para automóveis populares a percepção de requinte e 
funcionalidade presente em bens mais acessíveis, como smartphones. É por isso que 
o compacto Renault Kwid (a partir de R$ 30 mil) pode ser equipado com câmera de ré 

e sistema de som com GPS, itens que eram restritos a carros bem mais caros.  
 

LUZES E COURO  
O trabalho da área de design é testado em clínicas com possíveis clientes. Segundo as 

empresas ouvidas, luzes diurnas de LED, volante com forração de couro e plásticos de 
toque macio, itens que remetem a veículos de luxo, estão entre os pontos mais 
valorizados hoje.  

 
"A parte dianteira do carro é seu cartão de visitas, depois o comprador entra e coloca 

as mãos no volante, começa a olhar ao redor e a mexer nos equipamentos, é um 
padrão de análise quase idêntico para todos os que vão ver um carro", explica Fabio 
Alves, gerente de marketing de produto da Citroën do Brasil.  

 
Essas percepções ganham relevância em um mercado que por anos se resumiu a 

quatro marcas (Chevrolet, Fiat, Ford e Volks) e hoje tem mais de 30. Entre essas estão 
as marcas premium, que criam novos referenciais.  
 

"Precisamos pensar sempre à frente no segmento em que atuamos e oferecer 
exclusividade", disse Rafael Pereira, especialista de produto da Jaguar Land Rover, 

enquanto mostrava o que há de novo no Range Rover Velar, utilitário de alto luxo que 
chega ao mercado em outubro.  
 

O modelo de origem inglesa -que vai custar a partir de R$ 291 mil- é o primeiro a 
trazer pequenas telas sensíveis ao toque no volante. É o típico recurso que um dia 

chegará aos carros populares, da mesma forma como ocorreu com o ar-condicionado, 
os sistemas de som e os sensores de estacionamento.  
 

O ciclo sempre se renova: o que antes era supérfluo torna-se algo indispensável, 
exigindo que a próxima geração do carro traga novos itens para atrair compradores. 

Em paralelo, o mercado de acessórios acompanha as tendências e oferece os itens 
mais desejados por preços módicos.  
 

TUDO TEM SEU PREÇO  
Veja quanto custam itens que melhoram a vida a bordo  

R$ 150 
é quanto custa, em média, um kit que inclui câmera de ré e aparelho GPS, que 
funciona também como tela*  

R$ 250 
valor do kit de vidros elétricos dianteiros à venda em lojas de acessórios para o Fiat 

Mobi*  
R$ 1.200 

valor médio de um conjunto de forrações de couro para um carro compacto  
R$ 2.400 
é a diferença de preços entre o Volkswagen Take Up! com câmbio manual (R$ 48,8 

mil) e sua versão automatizada (R$ 52,2 mil)  
*Não inclui instalação  

 

Toyota Corolla, sedã mais vendido, enfrenta o econômico Chevrolet Cruze 

04/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O consumidor de sedãs não tinha dúvidas em 1998: o Chevrolet Vectra era mais 

interessante que o recém-lançado Toyota Corolla nacional, então em sua oitava 
geração. Naquele ano, o modelo da General Motors foi o líder de seu segmento, com 
mais de 32 mil emplacamentos.  

http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/09/1915185-toyota-corolla-seda-mais-vendido-enfrenta-o-economico-chevrolet-cruze.shtml


 
 

Quase 20 anos depois, é o carro de origem japonesa que está na frente.  
 
"A identidade da marca no Brasil foi construída em cima do Corolla, temos um dos 

maiores índices de fidelização do mercado", afirma Roger Armellini, gerente-geral de 
planejamento de produto e preço da Toyota no Brasil. 

 
Enquanto os japoneses cresciam, a Chevrolet tentava superar sua crise global, que 
travou investimentos.  

 
O Vectra só mudou em 2005, e seu nome resistiu até 2011. Aí surgiu o Cruze, que em 

2016 chegou à segunda geração e, no mês de julho, ultrapassou o Honda Civic, ficando 
em segundo lugar entre os sedãs médios mais vendidos do mercado nacional.  
 

Contudo, são muitos os quilômetros até chegar perto do líder Corolla, que já 
contabiliza 35 mil emplacamentos em 2017 -três vezes mais que o modelo Chevrolet.  

 
CINZA  
Colocados lado a lado na garagem em suas versões intermediárias, os carros mostram 

semelhanças nos tons cinza da forração de couro e no espaço interno, com ligeira 
vantagem para o Toyota, de estilo conservador: o painel dessa 11ª geração do modelo 

japonês parece ter sido desenvolvido há dez anos.  
 
O Cruze LTZ avaliado é superior em motorização e tecnologias de bordo, itens 

valorizados em uma faixa de preço que parte de R$ 90 mil.  
 

"Nossas pesquisas mostram que o Cruze vem conquistando consumidores de outros 
produtos no segmento em razão das inovações tecnológicas, como sistemas de 

conectividade total, além da eficiência energética proporcionada pela motorização 
turbo", afirma Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da Chevrolet.  
 

De fato, o motor turbinado do sedã de origem americana foi superior em desempenho 
e consumo, como mostram os números do teste Folha-Mauá. É o carro mais econômico 

de seu segmento.  
 
Porém, no uso cotidiano, o Corolla XEI 2.0 flex mostra o porquê de ser tão querido. A 

carroceria é tão alta quanto a de utilitários compactos, e nem as novas rodas de 17 
polegadas prejudicam o conforto ao rodar. A Toyota fez um ajuste fino de suspensão, 

além de incluir controles de estabilidade e sete airbags em todas as versões.  
 
O Cruze tem apelo mais esportivo, tanto em estilo quanto em desempenho. A 

carroceria se encaixa bem nas definições rebuscadas dos designers: "Formas fluidas, 
linha de cintura elevada...".  

 
O Corolla é mais retilíneo e imponente. As mudanças feitas recentemente pela Toyota 
escureceram as lanternas traseiras e deram mais destaque aos cromados frontais. É 

o automóvel que o manobrista irá deixar na porta do restaurante enquanto não houver 
um Mercedes ou BMW para ocupar a vaga.  

 
Ao comparar as listas de equipamentos, o Cruze abre vantagem. Seu maior destaque 
é o sistema On Star, que se conecta a uma central de atendimento que pode pedir 

socorro em caso de acidente, enviar um endereço para o sistema de navegação ou 
fazer reserva no mesmo restaurante em que o Corolla estará parado na porta.  

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1577370889450877-toyota-corolla-x-chevrolet-cruze#foto-1577370889466274


Menos tecnológico e com ar mais senhoril, o sedã Toyota fica em primeiro nas vendas, 
mas na segunda colocação neste teste comparativo. Contudo, a marca parece não se 
abalar com isso.  

 
"A Toyota precisa mudar o motor do Corolla? Não é isso que o cliente pede hoje para 

a gente. Não estamos aqui para termos o carro mais rápido, estamos aqui para 
oferecer a melhor experiência de compra, com baixo custo de manutenção", afirma o 

gerente-geral da Toyota.  
 
FICHA TÉCNICA 

CHEVROLET CRUZE LTZ 
MOTOR Dianteiro, flex, turbo, 1.399 cm³ 

POTÊNCIA 153 cv (e) a 5.200 rpm e 150 cv (g) a 5.600 rpm 
TORQUE 24,5 kgfm (e) a 2.000 rpm e 24 kgfm a 2.100 rpm 
CÂMBIO Automático, de seis marchas 

PORTA-MALAS 440 litros 
PESO 1.315 kg 

PNEUS 215/50 R17 
ACELERAÇÃO (0 A 100 KM/H) 8,9s (e) e 9,3s (g) 
RETOMADA (80 A 120 KM/H) 5,9s (e) e 6,1s (g) 

CONSUMO URBANO 8,4 km/l (e) e 11,7 km/l (g) 
CONSUMO RODOVIÁRIO 13,3 km/l (e) e 18,2 km/l (g) 

PREÇO R$ 104.990  
TOYOTA COROLLA XEI 
MOTOR Dianteiro, flex, 1.986 cm³ 

POTÊNCIA 154 cv (e) e 143 cv (g) a 5.800 rpm 
TORQUE 20,7 kgfm (e) e 19,4 kgfm a 4.800 rpm 

CÂMBIO Automático tipo CVT, que simula sete marchas 
PORTA-MALAS 470 litros 
PESO 1.315 kg 

PNEUS 215/50 R17 
ACELERAÇÃO (0 A 100 KM/H) 9,8s (e) e 10,8s (g) 

RETOMADA (80 A 120 KM/H) 6,9s (e) e 7,6s (g) 
CONSUMO URBANO 7,8 km/l (e) e 11 km/l (g) 
CONSUMO RODOVIÁRIO 12,7 km/l (e) e 15,8 km/l (g) 

PREÇO R$ 103.990  
 

Pointer quer ampliar a oferta de telemetria para pesados 

04/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Pointer, empresa israelense que fornece tecnologias de telemetria e gestão de frota, 
aposta alto no Brasil. A companhia está no País desde 2010, com mais de 30 mil 

veículos rastreados localmente.  
 

O negócio, no entanto, era focado em carros de passeio de frotas corporativas de 
serviços e de locadoras, por exemplo. A companhia desenhou estratégia para ampliar 
os negócios rapidamente por meio de aquisições e, em 2016, comprou a Cielo 

Telecom, empresa voltada a serviços de telemetria para caminhões e ônibus.  
 

“Com o negócio incorporamos centro de desenvolvimento deles em Passo Fundo (RS), 
além de uma nova plataforma tecnológica e seus clientes”, conta Gustavo Ladeira, 
CEO da Pointer Brasil.  

 
Com a aquisição a empresa passou a ter 50 mil veículos conectados por meio de suas 

tecnologias e o Brasil responde agora por 13% da operação mundial. Na análise da 
companhia, é um mercado com alto potencial, com grande necessidade de transporte 
rodoviário e, portanto, de tecnologias de gestão de frota. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26357/pointer-quer-ampliar-a-oferta-de-telemetria-para-pesados


“Não somos uma empresa de monitoramento de veículos. Nosso negócio se relaciona 
mais com tecnologia da informação, com a necessidade de entender o negócio do 
cliente e ajuda-lo a ganhar eficiência”, diz.  

 
O executivo destaca que o sistema da companhia cruza dados e pode trazer respostas 

como novos caminhos para aumentar a eficácia do transporte de determinada carga. 
“Muitas vezes um cliente que tem frota de 2 mil veículos em circulação pode 

economizar e trabalhar só com 1,5 mil carros. São indicações que a nossa tecnologia 
é capaz de dar”, exemplifica.  
 

Ladeira prepara a companhia para acompanhar a evolução do setor de transporte e 
mobilidade nos próximos anos. “Está nos nossos planos fazer novas aquisições para 

continuar crescendo. Depois que a fusão com a Cielo estiver consolidada devemos 
pensar em novos negócios”, entrega.  
 

“Teremos mudanças muito grandes no futuro, como a chegada do carro autônomo, 
por exemplo. Não está claro como estas transformações vão nos afetar. O importante 

é que cresce a demanda por transporte como um serviço, não por meio da posse do 
carro. É um sinal de que o negócio de gestão de frotas vai continuar relevante no 
futuro”, projeta.  

 

FCA convoca 3,9 mil carros por risco de incêndio 

04/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

A possibilidade de desligamento inesperado do veículo e princípio de incêndio no 
compartimento do motor levou a FCA Fiat Chrysler a fazer um recall dos modelos 
Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee. Ao todo são 

3,9 mil carros envolvidos. O problema resulta de um defeito encontrado no alternador 
que equipa esses veículos.  

 
A FCA alerta sobre possíveis danos físicos e materiais ao motorista, passageiros e 
terceiros. A empresa ainda não tem uma solução disponível. Num próximo momento 

os proprietários serão convocados para o agendamento gratuito do reparo em uma 
das concessionárias das redes Chrysler, Jeep e Dodge. 

 
 

Estão envolvidos 665 Chrysler 300, 705 Dodge Durango, 2.537 Jeep Grand Cherokee 
e um único Dodge Charger. Outras informações podem ser obtidas na Central de 
Serviços ao Cliente Chrysler, Jeep e Dodge, pelos respectivos telefones 0800 703 

7130, 0800 703 7150, 0800 703 7140 ou pelos sites www.chrysler.com.br, 
www.jeep.com.br ou www.dodge.com.br.  

 
Veja abaixo os carros e números de chassi envolvidos: 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26356/fca-convoca-39-mil-carros-por-risco-de-incendio
http://www.chrysler.com.br/
http://www.jeep.com.br/
http://www.dodge.com.br/


 

 
 

Motos mantêm fraca média de 3,3 mil unidades/dia 

04/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

A venda de motos em agosto atingiu 76,3 mil unidades, registrando alta de 8,5% 
sobre julho, algo explicável pelo maior número de dias úteis (agosto com 23, julho 

com 21). A média diária de emplacamentos, no entanto, se manteve em 3,3 mil 
unidades pelo segundo mês seguido, depois de uma série de quatro meses com média 
de 3,6 mil motos/dia. 

 
No acumulado do ano foram licenciadas 573,9 mil unidades, 18,8% abaixo do mesmo 

período do ano passado. Esse total leva a acreditar que 2017 será o pior período para 
as motos dos últimos 14 anos, pois os emplacamentos até agora estão um pouco 
piores que os registrados até agosto de 2004, com 578,9 mil unidades lacradas. Os 

números foram divulgados pela Fenabrave, federação que reúne as associações de 
concessionárias.  

 
O desempenho nestes oito meses indica que o total anual ficará abaixo da projeção de 

890 mil unidades feita pela Abraciclo, associação que reúne fabricantes de 
motocicletas instalados em Manaus.  
 

NORDESTE PERDE ESPAÇO 
 

O Nordeste está voltando ao segundo lugar em vendas. A região havia superado o 
Sudeste em 2010 como consequência do pleno emprego e crédito disponível. O 
problema decorre de seis anos seguidos de retração nas vendas, da crise política e 

arrefecimento na modalidade consórcio, importante para a região.  
 

HONDA E YAMAHA JUNTAS MANTÊM MAIS DE 90% DO MERCADO 
 
A Honda respondeu sozinha por 78,3% das motos emplacadas no Brasil de janeiro a 

agosto, com 449,4 mil unidades. A Yamaha chegou aos 13,3% de participação, com 
76,4 mil motocicletas.  

 
Das marcas com tradição em alta cilindrada chama a atenção a recuperação da Harley-
Davidson, cujas vendas em 2017 cresceram 17,6% sobre o mesmo período de 2016. 

A Triumph também cresceu, mas apenas 3%. A Kawasaki teve o maior recuo nesse 
segmento, 28,3%. A BMW recuou 9,6%, mas terminará o ano com crescimento por 

causa da nova moto de baixa cilindrada G 310 R, que já está à venda. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26354/motos-mantem-fraca-media-de-33-mil-unidadesdia


Vendas passam dos 200 mil veículos em agosto 

04/09/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 

 
 

 
 

As vendas de veículos atingiram as 209,8 mil unidades em agosto, fazendo deste o 

melhor mês de 2017 até agora. É a primeira vez neste ano que os emplacamentos 
ultrapassam a casa das 200 mil unidades em um único mês, segundo dados divulgados 

na sexta-feira, 1º, pela Fenabrave, que reúne as concessionárias.  
 
O melhor resultado mensal de vendas até então era o de maio, quando foram 

licenciados pouco mais de 190,1 mil carros. Agosto também é o melhor mês de vendas 
desde dezembro de 2015, quando o setor registrou 220,6 mil veículos novos. 

 
O volume de vendas de agosto superou o de julho em 17,3%, com alta de 17,8% 
sobre agosto de 2016. Além disso, a média diária também foi a melhor do ano até 

agora: foram licenciados 9.124 veículos em cada um dos 23 dias úteis do mês.  
 

Em julho, a média de vendas foi de 8.515 unidades nos 21 dias úteis daquele mês. A 
última melhor média também foi a de dezembro de 2015, com a venda de 10.030 
unidades por dia útil. 

 
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o resultado apurado em 

agosto é reflexo da percepção por parte de consumidores e investidores na melhoria 
da economia. Ele cita fatores como a queda da taxa de juros e o nível decrescente do 
desemprego. Nesta mesma data, o IBGE divulgou que o PIB do segundo trimestre (de 

abril a junho) cresceu 0,2% sobre o primeiro trimestre e obteve alta de 0,3% sobre 
igual período do ano passado. 

 
“Além disso, a influência na melhora da inadimplência começou a refletir, diretamente, 
na aprovação de crédito para compra destes veículos. As vendas diárias registraram 

um crescimento de 7,1% em agosto com relação ao mês anterior, o que reforça a 
confiança da entidade no crescimento destes segmentos para o ano de 2017”, afirma 

Alarico em nota. 
 
O reforço de agosto deu ao acumulado do ano o total de 1,38 milhão de veículos, 

volume 5,8% maior que o apurado em igual período de 2016, quando os 
emplacamentos somaram 1,30 milhão. Os automóveis chegaram a 1,18 milhão, alta 

de 6,7% no comparativo anual e participação de 51,7%, enquanto os comerciais leves 
atingiram as 199,7 mil unidades, leve aumento de 0,99%. 

 

Bosch mostra novo sistema com detecção de ciclista 

04/09/2017 – Fonte: Automotive Business 

  
Um novo sistema de frenagem automática de emergência desenvolvido pela Bosch, 

com detecção de ciclista, é capaz de frear o veículo completamente se ele estiver 
circulando a uma velocidade até 40 km/h.  Assim que o radar ou o sensor de vídeo do 
sistema de frenagem automática detecta uma colisão iminente, o Bosch iBooster inicia 

o processo de frenagem completa em apenas 190 milissegundos, pouco mais que um 
piscar de olhos.  

 
"Esses assistentes eletrônicos respondem mais rápido que uma pessoa faria em caso 
de emergência e oferecem suporte justamente onde a motorista mais precisa, no 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26352/vendas-passam-dos-200-mil-veiculos-em-agosto
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26350/bosch-mostra-novo-sistema-com-deteccao-de-ciclista


trânsito pesado das cidades”, afirma o membro da direção mundial da Bosch, Dirk 
Hoheisel.  

 

 
 

 
 

 
 
 

Os sistemas de frenagem automática são muito úteis, especialmente quando se trata 
de ciclistas e pedestres, os mais vulneráveis no tráfego urbano.  

 
Uma pesquisa alemã revela que os ciclistas daquele país estavam envolvidos em um 
quarto de todos os acidentes com lesão corporal e 393 morreram em acidentes desse 

tipo em 2016, o que representa 12% das mortes nas estradas do país.  
 

A Bosch estima que se todos os carros na Alemanha fossem equipados com um sistema 
de frenagem de emergência com detecção de ciclistas, seria possível evitar 43% dos 
acidentes entre bicicletas e veículos motorizados ou ao menos diminuir a gravidade 

dos impactos. 
 

O Programa Europeu de Avaliação de Carros Novos (Euro NCAP) também reconheceu 
a importância dos sistemas de frenagem de emergência para a segurança nas ruas e 
estradas. A partir de 2018, a Associação de Proteção ao Consumidor irá incluir a 

frenagem de emergência com detecção de ciclistas em seu sistema de classificação de 
estrelas. O sistema de frenagem para pedestres faz parte desse ranking desde 2016.  

 


