
 

 

10 DE OUTUBRO DE 2017 

Terça-feira 

 10 DE OUTUBRO – DIA DO EMPRESÁRIO 

 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS DO SINDIMETAL/PR – REUNIÃO 

OUTUBRO/2017 / WORKSHOP – CONVERSANDO SOBRE A MODERNIZAÇÃO 

 INEC- ÍNDICE NACIONAL DE EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR 

 MONTADORAS APOSTAM QUE REAÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA GANHARÁ 

FORÇA EM 2018 

 MONTADORAS VÃO INVESTIR R$ 15 BILHÕES NO PAÍS ATÉ 2022 

 MULTINACIONAIS BRASILEIRAS DEMITEM NO PAÍS E APOSTAM NO EXTERIOR 

 QUALIDADE NO BRASIL AINDA ESBARRA EM ENSINO RUIM 

 GENERAL MOTORS QUER LIDERAR MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO MERCOSUL 

 FABRICANTE DE MOTORES CUMMINS PREVÊ ELEVAR PRODUÇÃO EM 7% A 12% EM 

2018 

 AUTOPEÇAS ESTÃO MAIS CONFIANTES NA ROTA 2030 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO PARANÁ CAI EM AGOSTO, MAS NO ACUMULADO DO ANO 

CRESCE 4,6% 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL SOBE EM 13 DE 15 LOCAIS NO CONFRONTO INTERANUAL, 

DIZ IBGE 

 PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM SP CAI 1,4% EM AGOSTO ANTE JULHO, MOSTRA IBGE 

 VOLKS VÊ RETOMADA DE DEMANDA POR CAMINHÕES E SUSPENDE FÉRIAS COLETIVAS 

 MERCEDES-BENZ ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 2,4 BILHÕES NO BRASIL 

 VW CONFIRMA NOVO PRESIDENTE NO BRASIL 

 VOLKSWAGEN TERÁ CRESCIMENTO DE 10% AO ANO, DIZ NOVO PRESIDENTE 

 "ARGENTINA PODE SER A PORTA DE ENTRADA DAS STARTUPS BRASILEIRAS NA 

AMÉRICA LATINA", DIZ DIRETOR DE ONG ARGENTINA DE EMPREENDEDORISMO 

 TÁXIS VOADORES E ROBÔS POLICIAIS EM DUBAI, CIDADE-ESTADO DO FUTURO 

 ANFIR E APEX FARÃO RODADA DE NEGÓCIOS NA FENATRAN 

 FECOMERCIO SP: EM JULHO VAREJO CRESCE 5,2% NO ESTADO E 4,9% NA CAPITAL 

PAULISTA 
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 JURO BAIXO NO BRASIL FAZ INVESTIDOR MIRAR OPORTUNIDADES NO EXTERIOR 

 BALANÇA COMERCIAL TEM SUPERÁVIT DE US$ 1,902 BILHÃO NA PRIMEIRA 

SEMANA DE OUTUBRO 

 MOODY’S ALTERA PERSPECTIVA DO SISTEMA BANCÁRIO DO BRASIL DE ESTÁVEL 

PARA NEGATIVA 

 MOODY'S VISITA O BRASIL NO 1º TRI DE 2018 PARA AVALIAR NOTA DO PAÍS 

 AGENDA DO CLIMA É ALAVANCA PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 ‘BNDES NÃO É BABÁ DE EMPRESÁRIO’, DIZ PRESIDENTE DO BANCO SOBRE J&F 

 FMI ELEVA ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DO BRASIL EM 2017 

 JURO MENOR PODE TURBINAR EM R$ 15,6 BI A CONCESSÃO DE CONSIGNADO EM 

2018 

 CENÁRIO BÁSICO PARA INFLAÇÃO NÃO MUDOU, DIZ ILAN, REITERANDO REDUÇÃO 

MODERADA EM QUEDA DOS JUROS 

 INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO AVANÇA 2,4 PONTOS EM SETEMBRO, 

APONTA FGV 

 COMBUSTÍVEL E ALIMENTOS PUXAM ELEVAÇÃO DO IGP-DI 

 GÁS DE COZINHA VAI FICAR MAIS CARO A PARTIR DE AMANHÃ 

 PRESIDENTE DE GRUPO EMPRESARIAL GAÚCHO DESTACA AVANÇOS COM A 

MODERNIZAÇÃO 

 IFI ALERTA PARA RISCO DE INSOLVÊNCIA ‘NÃO DESPREZÍVEL’ EM CENÁRIO SEM 

REFORMAS 

 GOVERNO VAI USAR TEMPO DE ANÁLISE DO REFIS PARA NEGOCIAR REGRAS 

 EXCLUSIVO-VOTORANTIM NEGOCIA JOINT VENTURE PARA INVESTIR EM ENERGIA 

LIMPA NO BRASIL, DIZEM FONTES 

 INFORME CONJUNTURAL - CONSUMO ALAVANCA RETOMADA DA ECONOMIA 
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CÂMBIO 

EM 10/10/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,174 3,175 

Euro 3,746 3,748 
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10 DE OUTUBRO – DIA DO EMPRESÁRIO 
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GRUPO DE RECURSOS HUMANOS DO SINDIMETAL/PR – Reunião 

Outubro/2017 / Workshop – Conversando sobre a Modernização 
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INEC- Índice Nacional de Expectativas do Consumidor 

10/10/2017 – Fonte: CNI 
 

Confiança recua em setembro 
A confiança do consumidor continua volátil. O INEC (Índice Nacional de Expectativa do 

Consumidor) registra 98,5 pontos, uma queda de 3,1% em setembro na comparação 
com agosto. Na comparação com setembro de 2016, o INEC mostra recuo de 4,5%. 

Frente a média histórica, a queda alcança 9%. 
Setembro/2017 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Montadoras apostam que reação da indústria automobilística ganhará força 
em 2018 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Após quatro anos seguidos em baixa, o consumo de veículos no Brasil está crescendo 

mais de 7% em 2017 e, na avaliação de executivos da indústria automobilística, essa 
recuperação deve se dar em ritmo ainda mais acelerado em 2018. 
 

Nesta segunda-feira, 9, ao participarem de um congresso na zona sul da capital 
paulista, dirigentes de montadoras e da Anfavea, a entidade que representa o setor, 

traçaram cenários de crescimento de dois dígitos tanto das vendas domésticas quanto 
da produção – esta última também estimulada pelo desempenho recorde das 
exportações. 

 
O otimismo vem da melhora da confiança dos consumidores e das empresas, que 

compram veículos comerciais para transporte de mercadorias, da recuperação da 
atividade econômica e da queda da inflação e dos juros. São fatores que, combinados 
a uma visão de que a economia se descolou da política – permitindo a perspectiva 

positiva a despeito das eleições do ano que vem -, ajudam a destravar a renovação 
de frotas. 

 
Mesmo que não seja suficiente para reverter uma ociosidade nas montadoras que deve 

encerrar o ano em torno de 45%, a reação dessa indústria, responsável por cerca de 
5% do Produto Interno Bruto (PIB), já leva a MAN a cancelar, conforme confirmado 
nesta segunda-feira, as férias coletivas de fim de ano em sua fábrica no sul do Rio de 

Janeiro, assim como encoraja a General Motors (GM) a preparar mais investimentos 
no Brasil, como antecipou nesta segunda o presidente da montadora no Mercosul, 

Carlos Zarlenga. 
 
Em sua apresentação no congresso, realizado pela Autodata, Zarlenga – que já havia 

sido certeiro ao prever, há três anos, a intensidade da crise que atingiu o mercado 
automotivo – divulgou previsões de crescimento de 7% a 16% nas vendas de veículos 

novos no Brasil em 2018. Se suas contas estiverem certas, os brasileiros vão comprar 
entre 2,4 milhões e 2,6 milhões de veículos em 2018. 
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Nos anos seguintes, os cálculos da GM indicam que o mercado continuará crescendo 
a um ritmo anual próximo de 8% até chegar a 3,3 milhões de unidades em 2021, o 
que é 50% a mais do que o volume previsto para este ano, porém ainda bem abaixo 

do pré-crise, quando o setor chegou a emplacar quase 3,8 milhões de unidades. 
 

Antes de Zarlenga, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, avaliou no congresso 
que o pior momento já foi superado, considerou que o País tem potencial de voltar a 

estar entre os cinco maiores mercados do mundo até meados da próxima década e, 
incluindo na análise a retomada das exportações, previu que as montadoras devem 
voltar a montar 3 milhões de veículos em 2018, 11% acima do previsto para este ano. 

Na mesma linha, Roberto Cortes, presidente da MAN, que produz os caminhões e 
ônibus da marca Volkswagen, estimou crescimento de dois dígitos tanto do mercado 

quanto da produção de veículos comerciais pesados em 2018.  
 
“A bolsa cresceu 77% nos últimos seis meses, o risco Brasil caiu, o real está estável e 

a taxas de juros são a metade do que eram”, comentou o dirigente da MAN. 
“Esperamos crescimento do PIB relativamente alto em 2018”, acrescentou. 

 
Vice-presidente da Ford, Rogelio Golfarb disse ser possível um crescimento próximo 
de 10% no ano que vem, mas, diferentemente de seus pares, mostrou desconfiança 

em relação à sustentabilidade da retomada do mercado e à manutenção das altas 
taxas de crescimento. “O motor do crescimento não é igual ao do passado, mas isso 

não significa que não teremos crescimento”, assinalou. 
 
Financiamento ainda caro e alta seletividade bancária nas liberações de crédito, dado 

o risco de inadimplência elevado, estão entre os fatores que, segundo Golfarb, tiram 
tração de uma recuperação que, por enquanto, tem se baseado em exportações e 

vendas a frotas, menos rentáveis do que as fechadas no varejo. “Há, sem dúvida, uma 
inflexão, mas somos cautelosos sobre uma recuperação mais acentuada”, afirmou o 
executivo da Ford. 

 

Montadoras vão investir R$ 15 bilhões no país até 2022 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

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

   

A alemã Mercedes-Benz anunciou nesta segunda-feira (9) que fará um investimento 

de R$ 2,4 bilhões em suas fábricas de caminhões e ônibus no Brasil. Não foi um 
movimento isolando. Desde março, oito montadoras, incluindo a Mercedes-Benz, 
comunicaram que vão colocar no pais quase R$ 15 bilhões até 2022.  

 
Os investimentos representam uma reversão nos ânimos de um setor que sofreu um 

duro baque na crise. Entre 2013 e 2016, houve queda 42% na produção de 
automóveis, comerciais leves, caminhões e mais de 35 mil postos de trabalho foram 

fechados.  
 
O setor automotivo brasileiro saiu de um patamar de 3,7 milhões de unidades 

produzidas em 2013 para 2,2 milhões em 2016. As perspectivas mais positivas são de 
uma recuperação tênue em 2017, com a produção indo a 2,7 milhões de unidades, 

segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).  
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A previsão da Mercedes é fazer os investimentos entre 2018 a 2022 para modernizar 
as fábricas de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG) e desenvolver novos 
produtos e tecnologias.  

 
A última vez em que a empresa anunciou investimento semelhante foi em 2010, 

quando destinou cerca de R$ 2,5 bilhões para um período de cinco anos.  
Philipp Schiemer, presidente da Mercedes no Brasil e na América Latina, apesar de ver 

algumas fragilidades na recuperação, projeta um cenário positivo, com vendas 
puxadas pelo agronegócio e pela mineração no segmento de caminhões.  
 

"O governo adotou uma política econômica mais correta. Temos hoje uma inflação 
baixa, para padrões brasileiros, e juros menores. Esta tentativa de controlar a situação 

fiscal tem tido credibilidade no mercado. Se isso continuar, temos boas chances", diz 
Schiemer.  
 

Pablo Di Si, novo presidente da Volkswagen no Brasil, reforça a projeção. "A economia 
vai seguir crescendo e se observa um descolamento da política e da econômica no 

país", disse ao prever, nesta segunda, que as vendas da Volkswagen no Brasil vão 
crescer 40% nos próximos quatro anos,  
 

Rogelio Golfarb, vice-presidente da Anfavea, compartilha do otimismo. "O período de 
contração acabou e entramos em tempos de recuperação", diz. Mas recomenda calma: 

"ainda é necessário cautela quanto à magnitude deste crescimento".  
 
PESADELO  

A cautela se explica pelo tamanho da queda, que foi ainda mais dramática no mercado 
interno, onde as vendas saíram de um apogeu de 3,8 milhões de unidades em 2012 

para apenas 2 milhões em 2016, redução de 46% em quatro anos. A previsão para 
2017 é de 2,2 milhões de unidades vendidas no país.  
 

O socorro veio das vendas internacionais que, depois de atingir um pico de 724 mil 
unidades exportadas em 2005, desceu 334 mil unidades em 2014, mas reagiu quando 

o câmbio ficou favorável. O esforço de exportador tem se mostrado frutífero.O setor 
espera fechar 2017 com 745 mil unidades vendidas para o mercado externo. Se isto 
acontecer, será o melhor ano na história das exportações desta indústria.  

 
No caso da Volks, que é líder em exportações no país, o aumento da demanda 

argentina também deverá garantir a alta das vendas internacionais, que foi de 62% 
no acumulado deste ano até setembro, segundo o novo presidente Di Si.  
 

"Precisamos melhorar a competitividade para exportar também a novos mercados 
emergentes, como Turquia, Egito, Chile", diz Di Si.  

 

 
 
MODERNIZAÇÃO  
Os investimentos previstos no Brasil não focam uma atividade específica. A Scania 

anunciou R$ 2,6 bilhões em desenvolvimento de produtos e modernização da fábrica, 
enquanto a Toyota direcionou R$ 1 bilhão para um novo modelo na linha de passeio. 

GM, Volvo, Volks, Renault e MAN também soltaram planos de investimentos.  
 
A tônica geral dos desembolsos está na modernização das linhas de produção, o que 

costuma enxugar empregos ou, no mínimo, não levar a novas contratações.  
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Na Mercedes, a tecnologia que a rodada atual de investimento vai proporcionar não 
deve desencadear demissões, segundo Schiemer. "Estamos ajustados no volume de 
funcionários. As eficiências que vamos trazer agora vão ser compensadas pela 

retomada do mercado. Não prevemos demissões", diz o presidente da empresa no 
Brasil.  

De acordo com Schiemer, serão feitas contratações, se houver necessidade.  
 

O nível de empregos no setor saiu de 156,9 mil em 2013 para 121,2 mil em 2016. Os 
resultados recentes da Anfavea apontam uma retomada, com 126,3 mil vagas em 
setembro.  

 
A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou nesta segunda que decidiu cancelar as 

férias coletivas de funcionários da sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, pela 
primeira vez em seis anos.  
 

De acordo com o presidente da companhia para a América Latina, Roberto Cortes, a 
decisão foi motivada pelos sinais de retomada na demanda por veículos pesados pelo 

lançamento da família de modelos leves urbanos.  
 
"A Bolsa se valorizou 77% nos últimos seis meses, o risco Brasil caiu, o real está 

estável e as taxas de juros à metade do que eram", afirmou.  
 

Multinacionais brasileiras demitem no país e apostam no exterior 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

A crise econômica brasileira levou multinacionais com origem no país a demitir 
profissionais de suas operações locais, enquanto suas subsidiárias internacionais 

seguiram contratando.  
 
Segundo estudo que será publicado nesta terça-feira (10) pela Fundação Dom Cabral, 

57,7% das companhias do tipo contrataram no exterior, enquanto 61,5% delas 
demitiram no Brasil.  

 
Foram entrevistadas 54 empresas brasileiras com atuação internacional.  
 

Dessas, dois terços ampliaram suas operações no exterior no ano passado.  
 

A professora da Fundação Dom Cabral Lívia Barakat diz que as subsidiárias no exterior 
permitiram a muitas empresas manter resultados sustentáveis, mesmo na crise pela 
qual o Brasil passa.  

 
"Internacionalizar é uma forma de reduzir riscos. Muitas empresas, se não estavam 

no exterior, passaram a considerar. E, se já estavam, agora pensam em expandir."  
 

Por outro lado, as brasileiras tiveram uma queda de 35% em suas margens de lucro 
no exterior em 2016. Elas caíram de 11% para 7,9% em relação a 2015, apesar de 
um faturamento melhor.  

 
Com isso, seguiram em patamar inferior às registradas no mercado brasileiro, que, no 

mesmo período, caíram de 16,3% para 14,1%.  
 
Barakat diz ser comum que companhias nacionais tenham margens menores no 

exterior, especialmente nos primeiros anos de investimento, quando precisam 
consolidar as operações e as marcas em novos mercados.  

 
Até por causa dessa expectativa mais conservadora, o grupo se mostra mais satisfeito 
com as operações internacionais do que com seu desempenho no Brasil, diz.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925584-volks-ve-retomada-de-demanda-por-caminhoes-e-suspende-ferias-coletivas-no-brasil.shtml
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Em relação aos resultados financeiros, por exemplo, a satisfação com as subsidiárias 
foi 20% maior do que com as operações brasileiras.  
 

Das empresas pesquisadas, 42,3% planejam entrar em novos países nos próximos 
dois anos. Em relação aos mercados onde já atuam, 69,2% das empresas planejam 

uma expansão. 
  

O índice de internacionalização das empresas, medido pela proporção de ativos, 
funcionários e receitas das empresas no exterior em comparação ao que concentram 
no Brasil, teve leve alta em 2016, de 0,9 ponto percentual, chegando a 27,3%. Dois 

anos antes, era de 23,2%.  
 

Qualidade no Brasil ainda esbarra em ensino ruim 

10/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A partir da esq.: Neri (Bosch), Mateus (Schaeffler), Gonçales (Scania) e Schwarzwald 
(FCA). Foto: Luis Prado 

 
O ensino ruim ainda tem um impacto negativo na qualidade e na produção de veículos 

e autopeças no Brasil. A constatação foi feita por fabricantes do setor presentes no 5º 
Fórum IQA de Qualidade Automotiva, realizado em 9 de outubro no Milenium Centro 
de Convenções.  

 
“O pior entrave no Brasil é a educação fundamental. É difícil capacitar alguém que tem 

dificuldade de escrever e mal sabe as quatro operações básicas”, afirma o diretor geral 
da Schaeffler, Flávio Mateus.  
 

“O País já viveu inúmeras dificuldades anteriormente. Elas podem passar pela 
tecnologia, mas muitas vezes esbarram na capacitação da mão de obra”, lamenta o 

gerente de qualidade da Scania, Celso Gonçales.  
 
“As fábricas estão preparadas (para produzir e exportar), os fornecedores também, a 

questão está mesmo nas pessoas”, reforça o diretor de qualidade da FCA Fiat Chrysler, 
Richard Schwarzwald.  

 
Ao lado do gerente de qualidade corporativa da Bosch, Bruno Neri, os executivos 

debateram no 5º Fórum questões ligadas à qualidade sob o tema “A visão local e no 
exterior e os fornecedores nacionais”.  
 

Mediado por Ingo Pelikan, presidente do IQA, o painel também abordou a necessidade 
de exportar. Todos concordaram que a indústria nacional está preparada para enviar 

seus produtos e componentes ao exterior.  
 
“Hoje, 70% do que produzimos é exportado. Resolvemos investir nas oportunidades. 

Com isso conseguimos números de produção semelhantes aos de anos recordes”, 
afirma Gonçales.  

 
“Um grande entrave no Brasil ainda são as condições macroeconômicas, pois 30% do 
que exportamos vai para a Argentina e parte disso volta dentro de automóveis”, 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26519/qualidade-no-brasil-ainda-esbarra-em-ensino-ruim


lembra Neri, da Bosch. Ele ressalta também que o déficit na balança comercial de 
autopeças está mais alto em 2017 que em igual período do ano passado. 
 

General Motors quer liderar mercado de veículos elétricos no Mercosul 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

  

 

Chevrolet Bolt, carro elétrico da GM 

   

O presidente da General Motors para o Mercosul, Carlos Zarlenga, afirmou nesta 
segunda-feira (9) que a montadora quer liderar o mercado de veículos elétricos no 

bloco nos próximos anos.  
 

A GM tem como meta lançar 20 produtos elétricos no mundo nos próximos cinco anos. 
"Se somos líderes no Mercosul [em vendas], temos que liderar em eletrificação", 
afirmou Zarlenga. "Vamos ter que trabalhar isso no Brasil também."  

 
Segundo o executivo, a venda de um veículo gera em média de US$ 25 mil a 30 mil 

incluindo pós-venda. "Se pensar nos ganhos que tecnologias como veículos autônomos 
poderão gerar, isso sobe para US$ 500 mil."  
 

A GM já anunciou investimento de R$ 4,5 bilhões até 2020 no Brasil e pretende 
explorar segmentos novos, como o utilitário esportivo Equinox, cujas vendas foram 

anunciadas neste ano.  
 
A categoria de SUVs foi uma das poucas a crescer na crise e continua a atrair interesse, 

com novas entrantes no país, como a sul-coreana Ssangyong, que quer voltar a 
exportar ao Brasil em 2018.  

 
Também na segunda, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, disse que as vendas 
devem crescer dois dígitos em 2018, ante expansão projetada de 7,3% para 2017.  

Rivais intensificam esforços para desafiar Uber na França  
 

Fabricante de motores Cummins prevê elevar produção em 7% a 12% em 

2018 

10/10/2017 – Fonte: Reuters 

 
A fabricante norte-americana de motores Cummins, uma das maiores no setor de 

caminhões no Brasil, projeta elevar sua produção em 7 a 12 por cento em 2018, após 
expectativa de 32 mil motores em 2017, afirmou nesta segunda-feira o presidente da 
companhia no país, Luis Pasquotto.  

 
Além de caminhões, a fabricante produz motores para ônibus, máquinas agrícolas, 

embarcações e veículos para mineração. Segundo o executivo, a Cummins é 
responsável pela maioria dos motores usados em caminhões da Ford no Brasil, vende 

motores para cerca de 50 por cento dos caminhões e ônibus produzidos pelo grupo 
Volkswagen no país e também é fornecedora da fabricante de chassis de ônibus Agrale. 
  

Apesar do crescimento projetado, acompanhando expectativas de expansão do setor 
brasileiro de veículos no próximo ano, a estimativa da Cummins é uma fração do pico 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925750-general-motors-quer-liderar-mercado-de-veiculos-eletricos-no-mercosul.shtml
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alcançado pela empresa em 2011 no Brasil, quando a empresa produziu 111 mil 
motores e a indústria de caminhões não tinha os índices de ociosidade de mais de 70 
por cento.  

 
Mais cedo, o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus para a América Latina, 

Roberto Cortes, afirmou que a companhia cancelou férias coletivas de sua fábrica em 
Resende (RJ) pela primeira vez em seis anos, motivada em parte por sinais de 

retomada da demanda.  
 
“O cenário ainda é de incertezas, mas o consenso do mercado é que estamos em 

patamar um pouco melhor”, afirmou Pasquotto. “Mas ainda tem muitas váriaveis e 
algumas negativas, como a própria definição da política”, acrescentou, referindo-se às 

eleições presidenciais do próximo ano.  
 
Os comentários se deram no Congresso Autodata Perspectivas 2018. No evento, a 

indústria projetou crescimento de 10 a 20 por cento na produção de caminhões em 
2018, para entre 112,5 mil e 122 mil veículos, enquanto as vendas devem subir 

também 10 a 20 por cento, para 70,4 mil a 76,8 mil unidades.  
 
A associação de montadoras, Anfavea, estima para 2017 alta de 28,2 por cento na 

produção de veículos pesados, categoria que inclui caminhões e ônibus, para 101,5 
mil veículos. Já as vendas são estimadas em 64 mil unidades, crescimento de 3,6 por 

cento.  
 

Autopeças estão mais confiantes na Rota 2030 

10/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
  

 
 
 

 
 

Gábor Deák é conselheiro do Sindipeças 
 
Uma pesquisa revela que 70% das fábricas de autopeças acreditam que a nova política 

industrial Rota 2030 será melhor para o setor do que foi o programa Inovar-Auto. O 
levantamento foi feito pelo Sindipeças, entidade que reúne indústrias do setor, e ouviu 

63 empresas associadas (entre pequenas, médias e grandes), que representaram 26% 
do faturamento do setor em 2016. 
 

A informação foi divulgada pelo conselheiro do Sindipeças, Gábor Deák, durante o 5º 
Fórum IQA da Qualidade Automotiva, realizado em 9 de outubro no Milenium Centro 

de Convenções. 
 

Em palestra dedicada ao programa Rota 2030, o executivo ressaltou a importância da 
qualidade para ser competitivo em outros mercados: “Estamos voltando a ser 
exportadores. Precisamos atender às demandas de mercados externos da mesma 

forma como alguns fabricantes instalados fora do Brasil nos enviam carros flex”, 
recorda o executivo. 

 
De acordo com o Gábor Deák, o Sindipeças espera um ambiente mais previsível com 
a Rota 2030. Essa previsibilidade trará segurança e uma expectativa real de retorno a 

quem investir. 
 

Para ele, a maior qualidade dos produtos e componentes nacionais virá do estímulo à 
pesquisa e desenvolvimento, à engenharia nacional e à manufatura 4.0. De acordo 
com o conselheiro do Sindipeças, o tema qualidade estará presente em toda a base 

do novo regime automotivo pela busca de novos padrões internacionais.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26518/autopecas-estao-mais-confiantes-na-rota-2030


“Toda a cadeia automotiva terá de se engajar para perseguir essa meta.” Entre os 
impactos da Rota 2030 para o setor de autopeças, Deák espera o estímulo às pequenas 
e médias empresas, tributação mais justa e também o fomento à pesquisa, 

desenvolvimento, capacitação de pessoas e em processos atualizados de fabricação 
de automóveis e componentes.  

 
AUTOPEÇAS 4.0 

 
A modernização dos processos de manufatura foi explorada também pelo diretor de 
engenharia e manufatura da Volkswagen para a América do Sul, Celso Placeres, em 

uma das palestras dedicadas ao tema indústria 4.0.  
 

Para os fabricantes de autopeças que ainda não se enquadraram nos novos conceitos 
de manufatura, ele aconselha: “Comece com um número pequeno de tecnologias e 
desenvolva um parceiro de longo prazo.” Placeres recorda que a adoção de um novo 

processo pode ocorrer com a entrada de um produto em linha.  
 

Entre os resultados esperados com a manufatura 4.0 ele enumera:  
 
- redução de custos;  

- otimização dos recursos;  
- melhor interação entre os fornecedores e o fluxo logístico;  

- redução do consumo de gás, água e energia elétrica;  
- melhor manutenção preditiva;  
- gerenciamento da produção em tempo real.  

 
Outras considerações nesse sentido foram feitas pelo vice-presidente da Anfavea, 

Ricardo Martins. Em sua exposição sobre a indústria 4.0 no País ele prevê um nível de 
automação similar entre todas as montadoras e aumento da qualidade como 
consequência de processos mais racionais e conectados de manufatura. “Não haverá 

mais produtos ‘simplesmente bons’ e os prazos de garantia caminham para dez anos”, 
conclui.  

 

Produção industrial do Paraná cai em agosto, mas no acumulado do ano 
cresce 4,6% 

10/10/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 

 
 
Na série com ajuste sazonal, enquanto a produção industrial nacional recuou 0,8%, 
seis dos 14 locais pesquisados mostraram taxas negativas em agosto. Os recuos mais 

intensos foram em São Paulo (-1,4%) e Rio Grande do Sul (-1,4%).  
 

As taxas negativas menos acentuadas do que a média nacional (-0,8%) foram em 
Minas Gerais (-0,7%), Pará (-0,7%), Paraná (-0,4%) e Ceará (-0,1%), enquanto 

Santa Catarina (0,0%) teve variação nula. Já as maiores altas do mês foram no 
Espírito Santo (7,5%) e na Bahia (4,9%), com Amazonas (3,2%), Rio de Janeiro 
(2,4%), Pernambuco (1,8%), Região Nordeste (0,4%) e Goiás (0,1%) a seguir.   

 
Mas se o Paraná recuou  de julho para agosto, no trimestre encerrado em agosto deste 

ano, a produção industrial  aumentou 0,7% em relação ao mesmo período de 2016, o 
segundo melhor índice do País, perdendo apenas para Pernambuco (1,1%). Em 
comparação ao mesmo mês do ano passado, a produção paranense cresceu 8,8%.  

http://www.bemparana.com.br/noticia/531007/producao-industrial-do-parana-cai-em-agosto-mas-no-acumulado-do-ano-cresce-46
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Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
acumulado do ano, o Paraná também foi bem, crescimento de 4,6%, perdendo apenas 
para o Pará (8,6%). 

 
 Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou crescimento 

de 4,0% em agosto de 2017, com 13 dos 15 locais pesquisados apontando resultados 
positivos. Nesse mês, Mato Grosso (15,8%) assinalou a expansão mais intensa, 

impulsionado, principalmente, pelo avanço observado no setor de produtos 
alimentícios (carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas, tortas, bagaços, 
farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja e óleo de soja em bruto).  

 
Pará (9,3%), Paraná (8,8%), Espírito Santo (7,8%), São Paulo (6,6%), Amazonas 

(5,3%), Santa Catarina (5,0%), Ceará (4,6%) e Bahia (4,6%) também registraram 
taxas positivas mais acentuadas do que a média nacional (4,0%), enquanto Goiás 
(2,3%), Região Nordeste (1,7%), Minas Gerais (1,5%) e Pernambuco (0,3%) 

completaram o conjunto de locais com alta na produção nesse mês. 
 

Por outro lado, Rio Grande do Sul (-2,0%) e Rio de Janeiro (-1,8%) apontaram os 
recuos em agosto de 2017, pressionados, em grande parte, pelo comportamento 
negativo vindo dos setores de coque, produtos derivados do petróleo e 

biocombustíveis, celulose, papel e produtos de papel, produtos alimentícios e 
máquinas e equipamentos, no primeiro local; e de coque, produtos derivados do 

petróleo e biocombustíveis e indústrias extrativas no segundo. 
 
No indicador acumulado do ano, frente a igual período de 2016, o acréscimo observado 

na produção nacional (1,5%) alcançou 13 dos 15 locais pesquisados, com destaque 
para os avanços mais acentuados assinalados por Pará (8,6%), Paraná (4,6%), 

Espírito Santo (3,7%) e Santa Catarina (3,7%). Minas Gerais (2,0%), Amazonas 
(1,9%), Rio de Janeiro (1,8%), São Paulo (1,5%), Goiás (1,5%), Ceará (1,4%), Mato 
Grosso (1,2%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Pernambuco (0,3%) completaram o 

conjunto de locais com resultados positivos no fechamento dos oito meses do ano. 
 

Nesses locais, o maior dinamismo foi particularmente influenciado pela expansão na 
fabricação de bens de capital (em especial aqueles voltados para o setor agrícola, 
transportes e para construção); de bens intermediários (minérios de ferro, petróleo, 

celulose, siderurgia, açúcar e derivados da extração da soja); de bens de consumo 
duráveis (automóveis e eletrodomésticos da “linha marrom”); e de bens de consumo 

semi e não-duráveis (calçados, produtos têxteis e vestuário). 
 
Por outro lado, Bahia (-3,9%) apontou o recuo mais elevado no índice acumulado no 

ano, pressionado, principalmente, pelo comportamento negativo vindo dos setores de 
metalurgia (barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre) e de coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (óleo diesel, naftas para 
petroquímica e óleos combustíveis). A Região Nordeste, com queda de 1,0%, também 

mostrou taxa negativa no indicador acumulado de janeiro-agosto de 2017. 
 
O acumulado dos últimos 12 meses permaneceu com a redução no ritmo de queda 

iniciada em junho de 2016 (-9,7%), ao recuar 0,1% em agosto de 2017 no total da 
indústria nacional. Oito dos 15 locais pesquisados mostraram taxas negativas em 

agosto de 2017, mas 13 apontaram maior dinamismo frente aos índices de julho 
último. 
 

Os principais ganhos de ritmo entre julho e agosto de 2017 foram registrados por 
Espírito Santo (de -4,5% para -1,4%), Mato Grosso (de -5,6% para -3,0%), Bahia (de 

-6,4% para -5,1%), Amazonas (de -1,4% para -0,2%), Paraná (de 1,9% para 2,9%), 
São Paulo (de -0,5% para 0,4%), Minas Gerais (de -0,4% para 0,2%) e Ceará (de -
1,1% para -0,4%), enquanto Pará (de 8,3% para 7,8%) e Rio Grande do Sul (de 0,6% 

para 0,4%) assinalaram as perdas entre os dois períodos. 



  
 

Produção industrial sobe em 13 de 15 locais no confronto interanual, diz IBGE 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em relação a agosto do ano passado, o setor industrial registrou expansão em agosto 

deste ano em 13 dos 15 locais que integram a Pesquisa Industrial Mensal – Produção 
Física Regional, divulgada nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 
 
Na média nacional, o setor industrial mostrou crescimento de 4,0% no período. O Mato 

Grosso teve a expansão mais intensa, 15,8%, puxado pelo avanço do setor de 
produtos alimentícios (carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas, tortas, 

bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja e óleo de soja em 
bruto). 

 
Também registraram taxas positivas mais acentuadas do que a média nacional o Pará 
(9,3%), Paraná (8,8%), Espírito Santo (7,8%), São Paulo (6,6%), Amazonas (5,3%), 

Santa Catarina (5,0%), Ceará (4,6%) e Bahia (4,6%). 
 

Os demais crescimentos ocorreram em Goiás (2,3%), Região Nordeste (1,7%), Minas 
Gerais (1,5%) e Pernambuco (0,3%). 
 

Na direção oposta, houve perdas no Rio Grande do Sul (-2,0%) e Rio de Janeiro (-
1,8%). A indústria gaúcha foi impactada pelo comportamento negativo dos setores de 

coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, celulose, papel e produtos 
de papel, produtos alimentícios e máquinas e equipamentos. 
 

Já o parque fabril fluminense teve redução em coque, produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis e indústrias extrativas. 

 

Produção industrial em SP cai 1,4% em agosto ante julho, mostra IBGE 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O Estado de São Paulo, maior parque industrial do País, registrou recuo de 1,4% na 

indústria local na passagem de julho para agosto, segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados nesta terça-feira, 10, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
A média da indústria nacional recuou 0,8% em agosto ante julho, com perdas em seis 

dos 14 locais pesquisados. 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/producao-industrial-sobe-em-13-de-15-locais-no-confronto-interanual-diz-ibge/
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Além de São Paulo, os demais resultados negativos ocorreram no Rio Grande do Sul 
(-1,4%), Minas Gerais (-0,7%), Pará (-0,7%), Paraná (-0,4%) e Ceará (-0,1%). 
Em Santa Catarina, a produção ficou estável em agosto. 

 
Já as maiores altas do mês foram no Espírito Santo (7,5%) e na Bahia (4,9%), 

seguidos por Amazonas (3,2%), Rio de Janeiro (2,4%), Pernambuco (1,8%), Região 
Nordeste (0,4%) e Goiás (0,1%). 

 

Volks vê retomada de demanda por caminhões e suspende férias coletivas 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

Caminhão Volkswagen Constellation 24.280 

   

A Volkswagen Caminhões e Ônibus decidiu cancelar as férias coletivas de funcionários 

da sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, pela primeira vez em seis anos, 
motivada por sinais de retomada na demanda por veículos pesados no país e pelo 
lançamento da família de modelos leves urbanos, disse o presidente da companhia 

para a América Latina, Roberto Cortes, nesta segunda-feira (9).  
 

A fábrica emprega atualmente 3,3 mil funcionários em um turno e vem elevando a 
produção desde o ínicio do ano. A empresa, que disputa a liderança do mercado 
brasileiro de caminhões e ônibus com a Mercedes-Benz, está trabalhando cinco dias 

por semana e em três sábados por mês, ante apenas quatro dias trabalhados no 
começo de 2017.  

 
"A Bolsa se valorizou 77% nos últimos seis meses, o risco Brasil caiu, o real está 
estável e as taxas de juros à metade do que eram. De outubro a dezembro, estamos 

esperando um aumento de 25% nas vendas", disse Cortes.  
 

Segundo o executivo, a montadora vai parar as atividades apenas entre 25 de 
dezembro e 1º de janeiro do próximo ano. Nos anos anteriores, a empresa parava por 
20 dias, disse Cortes.  

 
A companhia projeta investir R$ 1,5 bilhão no Brasil entre 2017 e 2021, após R$ 1 

bilhão injetados entre 2012 e 2017. O aumento do investimento servirá para o 
lançamento de produtos e melhorias na fábrica, afirmou o executivo.  
 

CONCORRENTE  
A Mercedes-Benz anunciou nesta segunda um investimento de R$ 2,4 bilhões no Brasil 

para o período entre 2018 2022.  
 
Os recursos serão direcionados à modernização das fábricas de caminhões e chassis 

de ônibus da montadora em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG).  
 

"O câmbio se mostrou estável neste ano, apesar das turbulências políticas. Tudo isso 
dá confiança ao empresário. Com inflação estável, juros caindo e dólar mais ou menos 
estável, o empresário consegue se programar. Isso nos deixa mais animados", diz 

Philipp Schiemer, presidente da companhia no Brasil e na América Latina.  
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A Mercedes estima que as vendas de caminhões devem crescer aproximadamente 
20% no mercado brasileiro em 2018.  
 

Mercedes-Benz anuncia investimentos de R$ 2,4 bilhões no Brasil 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 

 

 

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

   

A Mercedes-Benz anunciou nesta segunda-feira (9) um investimento de R$ 2,4 bilhões 
no Brasil para o período entre 2018 2022.  

 
Os recursos serão direcionados à modernização das fábricas de caminhões e chassis 
de ônibus da montadora em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG).  

 
Parte dos investimentos também vão contemplar inovações nas linhas de caminhões 

e ônibus, segundo Philipp Schiemer, presidente da companhia no Brasil e na América 
Latina.  
 

"Temos que ser competitivos a nível mundial e felizmente conseguimos a aprovação 
desse investimento", disse o executivo na ocasião do anúncio.  

 
A fonte de financiamento ainda não está definida.  

 
Segundo Schiemer, ainda há fragilidades, mas já é possível prever melhoria do cenário 
econômico no país.  

 
"O câmbio se mostrou estável neste ano, apesar das turbulências políticas. Tudo isso 

dá confiança ao empresário. Com inflação estável, juros caindo e dólar mais ou menos 
estável, o empresário consegue se programar. Isso nos deixa mais animados", diz o 
presidente da empresa.  

 
A Mercedes estima que as vendas de caminhões devem crescer aproximadamente 

20% no mercado brasileiro em 2018.  
 
INVESTIMENTO  

Antes da aplicação desta nova rodada de investimento, a companhia finaliza uma 
injeção anterior de R$ 730 milhões, sendo R$ 500 milhões para a fábrica de São 

Bernardo e R$ 230 em Juiz de Fora.  
 
O investimento anunciado agora se equipara ao do período entre 2010 e 2015, quando 

a companhia também anunciou R$ 2,5 bilhões aproximadamente.  
As eficiências e tecnologias que serão trazidas com a rodada atual de investimento 

não devem desencadear demissões, segundo Schiemer.  
 
"Estamos ajustados no volume de funcionários. As eficiências que vamos trazer agora 

vão ser compensadas pela retomada do mercado. Não prevemos demissões", diz o 
presidente da empresa no Brasil.  

 
Segundo Schiemer, serão feitas contratações, se houver necessidade.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925570-mercedes-benz-anuncia-investimentos-de-r-24-bilhoes-no-brasil.shtml


VW confirma novo presidente no Brasil 

10/10/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

  
 

 
 

  
 
 

O argentino Pablo Di Si (esq.) assume presidência da VW no Brasil no lugar de David 
Powels 

 
A Volkswagen confirmou na segunda-feira, 9, a nomeação de Pablo Di Si como seu 
novo presidente e CEO para o Brasil, América do Sul, Central e Caribe (região SAM), 

que assumiu o cargo em 1º de outubro.  
 

O executivo, então presidente e CEO da VW na Argentina, agora sucede a David 
Powels, que esteve à frente da operação brasileira por quase três anos e mais 
recentemente nomeado líder da região, foi designado como primeiro vice-presidente 

e vice-presidente comercial da SAIC Volkswagen, joint venture que a montadora 
mantém na China. Powels ficará baseado em Xangai. 

 
Natural da Argentina, Pablo Di Si iniciou sua trajetória no Grupo Volkswagen em 2014. 
Antes disso, registra 11 anos de trabalho na FCA, Fiat Chrysler, período no qual viveu 

no Brasil, com passagens por São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, ocupando posições-
chave na área de finanças e desenvolvimento de negócios, incluindo o projeto de 

construção da nova fábrica do grupo em Goiana, Pernambuco. 
 
Em 2017, Di Si completou o Programa Global CEO na Wharton, IESE and CEIBS 

Business School. Graduado pela Harvard Business School, o executivo possui MBA 
executivo em International Management pela Thunderbird, School of Management.  

 
Também é formado em Contabilidade pela Northwestern University e acumula 
bacharelado em Administração, com especialização em Finanças pela Loyola University 

de Chicago. Em abril deste ano, o executivo foi eleito presidente da AHK Argentina, 
Câmara de Indústria e Comércio Argentina – Alemanha. 

 
Ele terá como missão dar continuidade ao projeto deixado por Powels ao liderar a 
maior reestruturação da VW no Brasil, definindo uma nova estratégia de renovação de 

portfólio, que inclui vinte lançamentos até 2020, além da introdução da nova 
plataforma MQB para produção no País, que será a base para os novos veículos 

fabricados na região e que começou com o novo Polo.  
 

Também acelerou o processo de reforçar a presença da marca na região, o que ampliou 
a participação nas vendas e ampliou as exportações a partir de suas fábricas 
brasileiras. 

 

Volkswagen terá crescimento de 10% ao ano, diz novo presidente 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
A Volkswagen projeta um crescimento anual no Brasil de 10%, em média, pelos 

próximos quatro anos, afirma Pablo Di Si, novo presidente da montadora, anunciado 
nesta segunda-feira (9).  

 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26513/vw-confirma-novo-presidente-no-brasil
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"A economia vai seguir crescendo e há um descolamento da parte política e econômica 
no país", diz o executivo.  
 

Além disso, o aumento da demanda argentina deverá garantir a alta das exportações 
–que foi de 62% neste ano, até setembro, para a montadora, segundo Di Si, que vem 

justamente da sede argentina da companhia.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

"Precisamos melhorar a competitividade para exportar também a novos mercados 
emergentes, como Turquia, Egito, Chile."  

 
A empresa prevê 20 lançamentos até 2020 no mercado brasileiro.  
O primeiro deles, o novo Polo, já foi colocado no mercado, e o segundo, o sedã Virtus, 

será lançado em janeiro de 2018. Outros produtos serão anunciados no próximo ano, 
diz ele, que não deu mais detalhes.  

 
Grande parte do investimento de R$ 7 bilhões anunciado até 2020 será destinado ao 
reajuste de demanda com fornecedores, segundo Di Si.  

 
"A cadeia passou por uma retração. Um dos maiores perigos é que o fornecimento não 

acompanhe a retomada."  
 
A empresa anunciou nesta segunda (9) que decidiu cancelar as férias coletivas de 

funcionários da sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, pela primeira vez em seis 
anos, motivada por sinais de retomada na demanda por veículos pesados pelo 

lançamento da família de modelos leves urbanos.  
 
Em relação ao fim do Inovar-Auto e uma possibilidade de aumento das importações 

de componentes, Di Si afirma que é preciso de os fornecedores locais tenham mais 
competitividade.  

 
"O Rota 2030 também ajudará a desenvolver o restante da indústria", diz.  
 

"Argentina pode ser a porta de entrada das startups brasileiras na América 

Latina", diz diretor de ONG argentina de empreendedorismo 

10/10/2017 – Fonte: MDIC 
 

 
 

Leo Davies da Emprear, organização argentina de apoio ao empreendedorismo, 
apresentou seminário na semana de internacionalização de startups em Buenos Aires 

 
A Argentina pode ser a porta de entrada para empresas que querem operar na América 
Latina. A avaliação é do diretor da ONG argentina de apoio ao empreendedorismo 

Emprear, Leo Davies. Ele participou, nesta segunda-feira, de um seminário da semana 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1925584-volks-ve-retomada-de-demanda-por-caminhoes-e-suspende-ferias-coletivas-no-brasil.shtml
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de internacionalização de startups em Buenos Aires promovido pelo MDIC, Apex-Brasil 
e Sebrae, com apoio da Anprotec e da ABStartups. 
 

Davies explicou aos representantes das 13 startups que integram a missão que, por 
se tratar de um país organizado em pequenas províncias, a Argentina é um mercado 

estratégico para quem quer atuar no continente latino-americano. “Nosso país pode 
ser o primeiro destino, antes de mercados mais complexos como México, Colômbia e 

Peru”, explicou. 
 
Ele também apontou duas outras oportunidades para startups que desejam se instalar 

no país: o capital humano, segundo ele, altamente qualificado e o ecossistema 
empreendedor. “Como temos cidades relativamente pequenas, as possibilidades de se 

diferenciar e empreender são muito maiores”, explicou. 
 
Lei Pyme 

De tarde também foi apresentado um panorama da Lei de Pymes, que trata das 
pequenas e médias empresas argentinas. A regra, que entrou em vigor em julho do 

ano passado, foi desenvolvida pelo governo em conjunto com o setor produtivo para 
reaquecer a economia e a geração de emprego nas empresas de pequeno porte. 
 

Gustavo Perez, do Ministério da Produção da Argentina, explicou que a Lei de Pymes 
estabelece um novo marco tributário para as empresas, oferece um programa de 

recuperação produtiva para as instituições em crise e aprimora instrumentos 
financeiros da legislação argentina. 
 

“Periodicamente revisamos nossa definição do que é uma micro ou pequena empresa, 
estabelecendo valores distintos de faturação dependendo do setor econômico em que 

estão inseridas. Uma pequena empresa agropecuária não fatura o mesmo tanto que 
uma pequena empresa do comércio”, explicou. 
 

Também se apresentaram para os empreendedores brasileiro Juan Barrero, da 
consultoria de gestão de pequenas e médias empresas Barrero & Larroudé; Federico 

Storni, fundador da Quadminds, que oferece soluções tecnológicas para otimização de 
negócios; e Manuel Tanoira, do escritório de advocacia Tanoira Cassagne. 
 

Agenda 
Amanhã (10) as startups participarão do “Workshop do Plano de Expansão 

Internacional”, organizado em três módulos: Estratégia; Análise de Mercado; e 
Operação Internacional. Também haverá uma rodada de serviços com fornecedores. 
As empresas terão reuniões de 30 minutos com prestadores de serviço para levar 

perguntas objetivas e dúvidas pontuais sobre o mercado argentino. Ao final do dia, 
Jorge Fernando Baya, diretor da Hub Sur da TOTVS Internacional, e Santiago Baglietto, 

diretor da Wolox, darão um feedback do pitch realizado no domingo. 
 

Táxis voadores e robôs policiais em Dubai, cidade-Estado do futuro 

10/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

Táxis voadores, robôs policiais de vigilância e drones multifuncionais. Estas inovações 
tecnológicas apresentadas em Dubai refletem a ambição desta cidade-Estado de ser 

uma das grandes cidades do futuro, com impressionantes tecnologias de ponta. 
 
A estrela do salão Gitex, inaugurada no domingo, é o projeto de táxi voador prometido 

para dentro de cinco anos – se até lá tiverem sido resolvidas algumas questões de 
infraestrutura e de regulação. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2789
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Um primeiro teste foi realizado com sucesso em 25 de setembro, mas a autoridade de 
transportes de Dubai (RTA) deverá encontrar soluções com a Aviação Civil para que 
possa ser explorado comercialmente. 

 

 
Também deverão ser feitas modificações em terra para que o táxi voe de um lugar a 

outro da cidade, adaptar os motores ao clima extremamente quente do Golfo e 
resolver as questões de segurança. 
 

“O projeto levará cinco anos, e devemos trabalhar com outros sócios estratégicos para 
preparar o marco legal e as infraestruturas para fazê-lo funcionar”, declarou à AFP 

Khaled Abderrahman al Awadi, um dos responsáveis da RTA. 
 
O artefato, dotado de 18 motores elétricos, foi desenvolvido pela empresa alemã 

Volocopter e é a atração principal do salão Gitex. 
 

Tem uma autonomia de voo de 30 minutos e pode transportar dois passageiros. 
 
O táxi voador, que custa 200.000 a 250.000 euros a unidade, está equipado com um 

sistema que lhe permite aterrissar com suavidade, explicou o responsável da RTA. 
 

Voará a uma altura de cerca de 120 metros, longe dos corredores da aviação civil, 
segundo Awadi. 
 

– Batman e Robocop – 
 

A Polícia de Dubai, que já utiliza robôs para orientar os turistas, apresentou várias 
inovações, entre Batman e Robocop. 
 

Huda Husein, uma oficial da Polícia, faz uma demonstração em volta de uma moto de 
fabricação japonesa que se parece com o veículo do filme “Batman”. 

 
“A moto está equipada com oito câmeras que detectam todo tipo de infrações ao 
código de trânsito. É dirigida por um agente, mas trabalhamos para que seja autônoma 

e para pô-la em serviço em 2020”, explica a oficial à AFP. 
 

Outro artefato futurista foi apresentado no Gitex. Parece uma moto sem motor, 
equipada com rotores que lhe permitem voar. 

 
O artefato, de fabricação russa, pode voar a uma altura de cinco metros durante 25 
minutos. Ainda está sendo testado e a polícia não definiu sua utilização futura. Poderia 

servir para chegar a lugares de difícil acesso, como os engarrafamentos nas estradas. 
 

Outra inovação, proposta no salão no setor do transporte aéreo, é um controle de 
segurança e alfândega no aeroporto em apenas 15 segundos. 
 

Bastará passar em um túnel biométrico para que os controles sejam realizados, 
enquanto o processo de check-in para embarcar será feito no táxi elétrico que leva o 

passageiro ao aeroporto. 



– A torre mais alta do mundo – 
O aeroporto de Dubai é um dos três mais movimentados do mundo, com 83,6 milhões 
de passageiros em 2016.  

 
A cidade, onde se encontra a torre mais alta do mundo – Burj Kalifa (828 metros) -, é 

um dos principais destinos turísticos do Golfo, com 15 milhões de visitantes por ano. 
Esta urbe ultramoderna de 2,5 milhões de habitantes, em sua maioria estrangeiros, é 

um grande centro de negócios do Oriente Médio, repleto de torres de contornos 
futuristas. 
 

Anfir e Apex farão rodada de negócios na Fenatran 

10/10/2017 – Fonte: Automotive Business 

 
  
 

 
 

 
  
 

Após anunciar a renovação do acordo com a Apex-Brasil, Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos, a Anfir, associação que reúne as 

fabricantes de implementos rodoviários, promoverá uma nova rodada de negócios 
durante a Fenatran, considerada a maior feira do transporte de carga da América 
Latina e que abre as portas entre 16 e 20 deste mês no São Paulo Expo. Para o evento, 

a entidade contará com representantes de empresas da Bolívia, Colômbia, Equador, 
México, Panamá, Peru e Uruguai. 

 
“Estamos convidando empresários latino-americanos para conhecer o que de melhor 
a nossa indústria fabrica na maior vitrine do setor da América Latina”, afirma o 

presidente da Anfir, Alcides Braga. 
 

Marcadas para os dias 17 e 18, as reuniões entre potenciais compradores estrangeiros 
e as fabricantes será realizada no mezanino do local entre 9h e 17h. 
 

“A realização dessa rodada de negócios em plena Fenatran poderá ampliar muito o 
conhecimento que nossos parceiros latino-americanos têm da força e da diversidade 

do mercado produtor brasileiro”, reforça o diretor executivo da Anfir, Mario Rinaldi. 
 
A ação faz parte do convênio assinado com a Apex-Brasil no ano passado, o que 

aproximou a indústria nacional de implementos com o mercado externo, 
principalmente da América Latina. Em 2016, foram realizadas três missões comerciais, 

na no Chile, Colômbia e Peru. Na fase seguinte, onze representantes de empresas da 
Colômbia, Chile, Peru e Honduras vieram ao Brasil para uma rodada em São Paulo. 

 

Fecomercio SP: em julho varejo cresce 5,2% no Estado e 4,9% na capital 

paulista 

10/10/2017 – Fonte: Isto é Dinheiro 
 

O comércio varejista na cidade e no Estado de São Paulo registrou expansão em julho, 
aponta levantamento da FecomercioSP obtido pelo Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, com exclusividade.  

 
As vendas estaduais cresceram 5,22% ante julho do ano passado, alcançando a cifra 

de R$ 50,656 bilhões. No acumulado do ano até julho, o varejo registra crescimento 
de 3,8% em comparação ao período equivalente de 2016. Já na avaliação dos 12 
meses encerrados em julho, a alta é de 3%.  
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O segmento de móveis e decoração foi o que apresentou maior variação, com 
expansão de 14,7% na comparação com julho do ano passado. Na sequência, o 
segmento de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos teve alta de 

14,5%, enquanto o mercado de autopeças e acessórios registrou crescimento de 
13,0%. O faturamento de supermercados teve alta de 1,4% na mesma base de 

comparação.  
 

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), da 
FecomercioSP, indica que todos os segmentos do varejo estudados apresentaram 
expansão no faturamento. 

 
Na capital paulista, o desempenho do sétimo mês do ano foi 4,95% superior ante julho 

de 2016, com faturamento de R$ 15,772 bilhões. No acumulado do ano, o avanço é 
de 4,8% e foi verificada alta de 4,3% na avaliação de 12 meses. 
 

O setor de autopeças paulistano teve o melhor desempenho em julho, com 20,2% de 
aumento em relação ao mesmo mês de 2016. Eletrodomésticos e eletrônicos aparecem 

na segunda colocação, com crescimento de 15,1%, seguido pelas vendas de vestuário, 
tecidos e calçados, com alta de 11,3%.  
 

No período, o segmento de supermercados também avançou, com crescimento de 
0,5%. Assim como ocorreu no Estado, as vendas na capital também registraram 

crescimento disseminado em todos os segmentos. 
 
O desempenho positivo no mês de julho, aponta a FecomercioSP, é ancorado na 

ampliação de variáveis econômicas positivas no ano. “Começou com as quedas nas 
taxas de juros e de inflação, melhoria na renda agrícola e das exportações e injeção 

dos recursos das contas inativas do FGTS”, aponta a Federação. 
 
A queda do desemprego também foi celebrada pela entidade. “A retomada do emprego 

É o maior determinante para a restauração da confiança e, por consequência, do 
processo de recuperação interna, não apenas das vendas do varejo, mas para toda a 

economia.” 
 
 A expectativa da FecomercioSP é de que, mesmo diante da instabilidade política no 

País, a economia deve continuar a reagir nos últimos meses do ano e tenha, no Estado, 
5% de crescimento acumulado nos 12 meses de 2017, e de 6% na capital no mesmo 

período.  
 

Juro baixo no Brasil faz investidor mirar oportunidades no exterior 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
A queda dos juros no Brasil tem levado cada vez mais investidores a olhar para fora 

das fronteiras em busca de retornos maiores e diversificação de risco. Sem deixar o 
país, é possível acessar um cardápio de produtos que inclui títulos de outros países e 
ações de setores com pouca representação na Bolsa brasileira, como tecnologia.  

"A redução dos juros força o investidor a repensar sua carteira e a comparar seu 
objetivo de longo prazo com o potencial de retorno que suas aplicações oferecem", 

afirma Rodrigo Araújo, diretor da gestora Blackrock no Brasil.  
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Os números da Anbima (associação das entidades do mercado) comprovam esse 
aumento. Fundos multimercados (que aplicam não só em renda fixa) com investimento 

no exterior viram seu patrimônio crescer 23,4% nos 12 meses até agosto.  
 

No caso dos fundos de renda fixa com exposição a ativos estrangeiros, o aumento foi 
de 19,6%, e, nos fundos de ações, de 14,3%.  

 
Além do fator financeiro, os investidores brasileiros tentam reduzir a exposição ao 
risco político local, ainda mais com as incertezas sobre as eleições do ano que vem.  

 
"Maio deste ano foi um bom exemplo da importância de ter uma diversificação e de 

não ter todo o patrimônio em investimentos no Brasil", diz Jan Karsten, presidente da 
gestora GPS. Em 18 de maio, um dia após o vazamento da notícia da delação do 
empresário Joesley Batista, da JBS, a Bolsa despencou quase 9% e o dólar disparou 

8%.  
 

COMO FAZ  
Os fundos são o veículo mais acessível para quem quer incluir ativos estrangeiros nos 
seus investimentos.  

 
Produtos para pequenos investidores podem ter até 20% de investimento no exterior. 

Fundos voltados a investidores qualificados (com aplicações entre R$ 1 milhão e R$ 
10 milhões) podem apostar até 40%. Pessoas com mais de R$ 10 milhões em 
investimentos não têm restrição.  

 
Esses fundos compram cotas de fundos negociados em outros países. E é esse fator 

que faz com que o cardápio para o investidor brasileiro seja mais diversificado, afirma 
Enio Shinohara, que comanda a área de portfólios internacionais do BTG Pactual.  
 

"Um exemplo é o setor de tecnologia. Se pensarmos nesse segmento nos EUA e na 
China, estamos falando de empresas de porte grande, crescimento de receita e lucros 

extraordinários", diz.  
 
Dá para comprar também ações de empresas ligadas ao mercado de luxo, como 

Cartier e Ferrari.  
 

"É um setor que não tem representatividade no mercado brasileiro."  
Há ainda os chamados investimentos alternativos.  
 

"Tem a oportunidade de aplicar em imóveis residenciais na região de Nova York, ou 
em um fundo que busca os próximos Ubers ou Airbnbs", afirma Shinohara.  

 
Esses fundos costumam ter taxa de administração mais elevada que os conservadores 

e podem cobrar performance sobre o que superar seus indicadores de referência. A 
aplicação inicial é elevada, mas é possível acessar esses produtos com R$ 25 mil.  
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Investimento exterior 

 

GRANDES VALORES  
Quem quer aplicar em ativos no exterior pode ir além dos fundos. Uma outra 

alternativa para o investidor é abrir uma conta em banco ou corretora no exterior e 
aplicar por conta própria, mas é preciso ficar de olho nos custos.  
 

"Normalmente, os fundos são criados para investidores menores ou que não teriam 
condições de fazer uma remessa para fora ou abrir conta lá", afirma Jan Karsten, da 

gestora GPS.  
 
Manter essas contas podem custar US$ 2.000 por ano, valor pouco acessível ao 

pequeno investidor.  
 

A questão tributária também pesa, complementa Joelson Sampaio, professor da FGV 
(Fundação Getulio Vargas). "O investidor que quiser investir diretamente lá fora tem 
que estudar as regras de cada lugar, como se dá a incidência de impostos."  

 
No Brasil, há ETFs (fundos que replicam índices de Bolsa) que espelham o indicador 

americano S&P 500. É uma forma de acompanhar o desempenho do principal índice 
da Bolsa americana -no ano, a alta é de 10,6%. A taxa de administração é menor, em 
torno de 0,5% ao ano, explicada pela gestão passiva.  

 



O investidor consegue comprar BDRs (ativos emitidos no Brasil com lastro em ações 
estrangeiras) de empresas de tecnologia, mas pode sair caro. Um BDR da Alphabet, 
dona do Google, valia R$ 125,8 na sexta-feira (6). O do Facebook saía por R$ 270,23.  

A liquidez é um risco tanto para o BDR quanto para o ETF. Se precisar do dinheiro 
antes do tempo, o investidor pode ter que vender pelo valor negociado no dia.  

 
RENDA FIXA  

No caso de aplicações conservadoras, os juros ainda em patamar elevado aqui quando 
comparados a outros países pesam a favor do Brasil.  
 

"O Brasil ainda é um dos poucos lugares do mundo com juros interessantes. Não existe 
outro país civilizado e com instituições que funcionem que pague juros maiores que o 

Brasil", afirma Enio Shinohara, do BTG Pactual.  
 
"Não há ainda demanda para título internacional pelo nosso nível de juros aqui", diz 

Luiz Felipe Santos, da BNP Paribas Asset Management.  
 

Na Alemanha e no Japão, por exemplo, títulos soberanos (emitidos pelo governo) têm 
juros negativos. Ou seja, o investidor precisa pagar para comprar esses papéis.  
 

 

 
 
 

 



Balança comercial tem superávit de US$ 1,902 bilhão na primeira semana de 

outubro 

10/10/2017 – Fonte: MDIC 

 
No ano, as exportações totalizam US$ 169,663 bilhões e as importações, US$ 114,485 

bilhões, com saldo positivo de US$ 55,177 bilhões. 
 

Com exportações no valor de US$ 5,059 bilhões e importações de US$ 3,157 bilhões, 
a primeira semana de outubro teve superávit de US$ 1,902 bilhão na balança 
comercial brasileira. No ano, as exportações totalizam US$ 169,663 bilhões e as 

importações, US$ 114,485 bilhões, com saldo positivo de US$ 55,177 bilhões. 
 

Nas exportações, comparada a média da primeira semana de outubro de 2017 (US$ 
1,012 bilhão) com a média de outubro de 2016 (US$ 685,7 milhões), houve 
crescimento de 47,6%, em razão do aumento nas vendas das três categorias de 

produtos: básicos (70,8%, por conta, principalmente, de petróleo em bruto, minério 
de ferro, milho em grãos, soja em grãos, carnes de frango e bovina), 

semimanufaturados (47,8%, por conta de semimanufaturados de ferro e aço, açúcar 
em bruto, celulose, ferro-ligas, ouro em formas semimanufaturadas) e manufaturados 
(22,8%, por conta de automóveis de passageiros, suco de laranja congelado, etanol, 

veículos de carga, laminados planos de ferro e aço). Em relação a setembro de 2017, 
houve crescimento de 8,4%, em virtude do aumento nas vendas de produtos 

semimanufaturados (14,3%) e básicos (13,4%), enquanto que caíram as vendas de 
produtos manufaturados (-1,8%). 
 

Nas importações, a média diária da primeira semana deste mês (US$ 631,4 milhões), 
ficou 11% acima da média de outubro do ano passado (US$ 568,8 milhões). Nesse 

comparativo, aumentaram os gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes 
(57,0%), siderúrgicos (39,0%), químicos orgânicos e inorgânicos (17,6%), 
equipamentos eletroeletrônicos (12,5%) e veículos automóveis e partes (9,4%). Em 

relação a setembro deste ano, houve queda de 6,4%, devido à diminuição nas vendas 
de adubos e fertilizantes (-40,5%), farmacêuticos (-26,2%), químicos orgânicos e 

inorgânicos (-13,4%), equipamentos mecânicos (-11%) e equipamentos 
eletroeletrônicos (-3,5%). 
 

Moody’s altera perspectiva do sistema bancário do Brasil de estável para 

negativa 

10/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
A agência de classificação de risco Moody’s alterou a perspectiva do sistema bancário 

brasileiro de estável para negativa e afirmou que o movimento reflete o risco de que 
as incertezas políticas possam causar deterioração adicional dos fundamentos 

financeiros dos bancos, em especial os riscos de ativos e a rentabilidade. 
 

Embora a agência espere a continuidade da recuperação econômica brasileira, apoiada 
pela inflação mais baixa e pelos cortes na taxa de juros, “o crescimento permanecerá 
fraco”. 

 
A Moody’s prevê o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 0,5% neste ano e em 

1,5% no próximo ano. “Em consequência, embora os bancos estejam saindo da 
recessão econômica, com risco de ativos administrável, não antecipamos uma redução 
material na inadimplência”, afirmou. 

 
Para a Moody’s, apesar do alívio que a inflação e os juros mais baixos ofereçam à 

capacidade de pagamento dos tomadores, “a inadimplência seguirá alta nos próximos 
12 a 18 meses devido aos níveis ainda elevados de desemprego e resultados 
corporativos fracos”.  

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2790
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2790
https://www.istoedinheiro.com.br/moodys-altera-perspectiva-do-sistema-bancario-do-brasil-de-estavel-para-negativa/
https://www.istoedinheiro.com.br/moodys-altera-perspectiva-do-sistema-bancario-do-brasil-de-estavel-para-negativa/


De acordo com a vice-presidente sênior da Moody’s Ceres Lisboa, que é a principal 
autora do relatório, “nos últimos três meses, houve sinais iniciais de uma recuperação 
na concessão de crédito, mas o apetite por risco dos bancos permanece contido, 

enquanto a demanda por crédito corporativo é limitada, uma vez que os grandes 
tomadores continuam focados na de alavancagem em vez de em investimento devido 

à significativa capacidade ociosa”. 
 

Segundo a agência, a posição de liquidez dos bancos permanecerá robusta e as 
necessidades de captação continuarão limitadas. Além disso, a Moody’s afirmou que a 
perspectiva negativa para o sistema bancário reflete a perspectiva negativa do rating 

soberano do Brasil. 
 

Moody's visita o Brasil no 1º tri de 2018 para avaliar nota do país 

10/10/2017 – Fonte: G1 
 

'Sair da recessão e aprovar a reforma da Previdência é necessário, mas não 
suficiente', disse chefe de risco soberano da agência. 

 
Representantes da Moody's visitarão o Brasil no primeiro trimestre de 2018 antes de 
decidir sobre uma eventual ação sobre o rating do país, disse nesta terça-feira (10) o 

chefe de risco soberano da agência para a América Latina, Mauro Leos.  
 

Falando a investidores e analistas em São Paulo, Leos afirmou ver sinais de melhora 
para o perfil de endividamento brasileiro, incluindo a queda da Selic e o andamento 
de reformas estruturais no Congresso Nacional.  

 
O executivo também destacou a inflação mais baixa e a retomada do PIB, mas 

ressalvou que uma melhora efetiva do cenário do país demanda sinais de crescimento 
econômico sustentado e a aprovação de mais reformas, incluindo a da Previdência.  
 

"Sair da recessão e aprovar a reforma da Previdência é necessário, mas não 
suficiente", disse Leos. A Moody's classifica o crédito do Brasil em moeda estrangeira 

em "Ba2", com perspectiva negativa.  
 
Segundo Leos, a agência terá mais facilidade para tomar uma decisão sobre o rating 

soberano do Brasil no próximo ano caso o governo não consiga aprovar uma reforma 
da Previdência até o início de 2018.  

 
"Se não houver nenhuma reforma nem expectativa por reforma até o primeiro 
trimestre de ano que vem, aí nossa decisão será mais fácil", disse Leos a jornalistas, 

sinalizando que uma expectativa mais pessimista se consolidaria para o país.  

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/moodys-visita-o-brasil-no-1-tri-de-2018-para-avaliar-nota-do-pais.ghtml


Agenda do clima é alavanca para desenvolvimento econômico 

10/10/2017 – Fonte: CNI 
 

Encontro para debater experiências empresariais em ações para 
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável ocorreu na 

última quarta-feira (4), em Brasília 
 

Para os especialistas, o grande desafio no momento está em se organizar o mercado 
de carbono 
 

 
 
A agenda do clima deixou de ser somente ambiental para se tornar um tema 

econômico, que trata de investimentos, de infraestrutura e de transportes, entre 
outros. Essa é constatação de especialistas nos paineis que debateram políticas e 
estratégias em mudança climática durante o CNI Sustentabilidade, realizado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) na última quarta-feira (4), em Brasília.  
 

O evento teve o intuito de avaliar os avanços do setor industrial e os desafios futuros 
para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 
 

Conforme o secretário de Mudança do Clima e Florestas, Everton Lucero, o Brasil se 
comprometeu com o Acordo de Paris, que prevê metas de redução de emissões de 

gases de efeito estufa, pela percepção de oportunidade. “Os esforços para criar uma 
economia de baixo carbono no longo prazo foram aceitos pela sociedade. Não devemos 
encarar a agenda do clima como barreira, mas como alavanca do crescimento”, disse 

Lucero. 
 

Segundo ele, é necessário o diálogo entre todos os setores envolvidos na agenda da 
mudança do clima para se criar propostas a serem entregues para o próximo governo. 
Entre as prioridades, na visão de Lucero, estão a atualização da Política da Mudança 

do Clima, com uma visão sistêmica da economia, e a revisão de instrumentos e 
governança. 

 
A opinião é compartilhada pelo representante da Casa Civil André Luiz Campos de 
Andrade, que defendeu o envolvimento de diversos setores na construção de soluções 

para os desafios da mudança climática, desde as cidades até os Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, que irão pagar a conta.  

 
“A agenda do clima traz oportunidades de se investir em inovação e tecnologia. É 
preciso pensar políticas públicas de forma integrada”, destacou Andrade. 

 
PRECIFICAÇÃO – O grande desafio no momento está em se organizar o mercado de 

carbono. Para o diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da Empresa 
de Pesquisa Energética, Ricardo Gorini, a questão central é levar a ideia de precificação 

dos efeitos positivos ou negativos dos empreendimentos, chamados externalidades.  
 
No caso do Brasil, por exemplo, o mercado poderá ser favorável, sobretudo, pelo 

potencial em energias renováveis, que poderá atrair investimentos. “Essa é uma 
vocação do país que pode ser mais explorada na nova economia juntamente com 

projetos de eficiência energética”, afirmou Gorini.  
 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/10/agenda-do-clima-e-alavanca-para-desenvolvimento-economico/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.casacivil.gov.br/
http://www.fazenda.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/
http://www.epe.gov.br/Paginas/default.aspx
http://www.epe.gov.br/Paginas/default.aspx


“Para isso, precisamos urgentemente de regras claras e arranjos regulatórios 
adequados”, complementou. 
 

De acordo com o secretário-adjunto de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério 
da Fazenda, Ivandré Maciel, a questão das mudanças climáticas está cada vez mais 

presente no diálogo do governo com os diversos setores. 
 

“Também podemos ver o tema presente em uma série de critérios do sistema 
financeiro para conceder financiamentos. Portanto, não podemos pensar na 
modernização do Estado Brasileiro sem a variável da mudança climática”, afirmou. 

 
Especialistas estrangeiros compartilharam iniciativas realizadas na China, México e 

Chile 
 

 
 

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS – Para inspirar a construção de um mercado de 
baixo carbono no Brasil, especialistas estrangeiros compartilharam iniciativas 

realizadas na China, México e Chile. 
 
Na China, por exemplo, há fortes investimentos em energia solar e eólica e está sendo 

criado neste ano um mercado de carbono.  
 

Segundo o coordenador do projeto Partnership for Market Readiness (PMR) da China, 
Liu Wenbo, o intuito é provocar uma “revolução energética” por meio de ajustes na 
estrutura industrial e de energia, incentivo à conservação energética e construção de 

uma economia com baixa emissão de carbono. 
 

O México vem assumindo a liderança nas Américas para a economia de baixo carbono, 
puxada, sobretudo, pelas exportações à Califórnia (EUA), que é o destino de 80% dos 
produtos mexicanos exportados. Na Califórnia, privilegia-se a importação de produtos 

com baixa pegada de carbono.  
 

“Os produtos industrializados mexicanos representam grande parte das emissões, 
diferentemente do Brasil, cujas maiores emissões vêm do setor agrícola e pecuária”, 
informou o diretor-geral da Plataforma Mexicana de Carbono (MexiCO2), Eduardo 

Piquero. “Entre as iniciativas, está o imposto sobre combustíveis fósseis e subsídios à 
agricultura conectada com a redução de emissões de gases de efeito estufa”, relatou 

Piquero. 
 
No Chile, o governo também cobra impostos sobre o carbono, em especial para 

termoelétricas e há impostos diferenciados por modelos de veículos com base em 
estudos sobre emissões do CO2 e rendimento.  

 
“Embora o Chile contribua com pequena parcela das emissões, o país está 

comprometido a reduzí-las em 20% até 2020, sobretudo, porque somos muito 
vulneráveis às mudanças do clima”, destacou o chefe da Divisão Técnica da 
Superintendência de Meio Ambiente do governo chileno, Juan Pablo Rodriguez. 

 
 

 

http://www.mexico2.com.mx/


‘BNDES não é babá de empresário’, diz presidente do banco sobre J&F 

10/10/2017 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Paulo Rabello de Castro, disse que o banco “não é babá de empresários”, ao comentar 

possíveis irregularidades em financiamentos concedidos ao grupo J&F, alvo de 
investigação na operação Lava Jato, da Polícia Federal. 

 
Questionado sobre a investigação promovida pela Controladoria Geral da União (CGU) 
nas operações envolvendo o banco e o grupo empresarial, Rabello respondeu que a 

J&F não teria chegado onde chegou, à posição de maior fornecedor mundial de 
proteína animal, se “o dinheiro do banco não tivesse sido efetivamente utilizado na 

substância proteína animal”, afirmou. “Com certeza não houve irregularidade”, 
acrescentou em seguida. 
 

O presidente do BNDES ainda falou que o seu trabalho na virada de 2017 para 2018 
será de “recondicionar” o banco. Entre as principais fontes de composição do 

orçamento do banco no futuro próximo, ele citou o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), seguido de fundos internacionais, “via empréstimo”, e de captações no mercado 
internacional. 

 
“Vai acontecer no futuro próximo a volta desse modelo”, afirmou. Para conseguir 

melhorar a avaliação de possíveis financiadores, o banco irá a Nova York no mês que 
vem conversar com agências de classificação de risco e tentar descolar sua 
classificação da do Brasil. 

 
“Vamos discutir com as agências, num bate-papo lento e prudente, no sentido de 

particular que o banco tem condição de varar o teto soberano”, afirmou, 
complementando que o rating do BNDES está “três pontos porcentuais acima do rating 
soberano”. 

 
Rabello confirmou sua filiação ao partido PSC no dia 3 de outubro. Ele não confirmou 

que concorrerá à Presidência da República, mas afirmou que não pode “descartar nada 
em 2018”. 
 

Rabello concedeu entrevista após participar de homenagem aos atletas de canoagem 
patrocinados pelo banco. 

 

FMI eleva estimativa de crescimento do Brasil em 2017 

10/10/2017 – Fonte: Bem Paraná 

 
Com base nos bons resultados vistos no campo e na alta do consumo impulsionada 

pela liberação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o FMI (Fundo 
Monetário Internacional) aumentou sua estimativa de crescimento do PIB (Produto 

Interno Bruto) do Brasil neste ano, de 0,3%, em julho, para 0,7%. Para 2018, também 
houve um leve crescimento em relação aos dados divulgados em julho, de 1,3% para 
1,5%.  

 
A previsão para este ano (0,7%) casa com a de agentes do mercado reunidas pelo 

Banco Central no boletim Focus, que, no entanto, ainda está mais otimista que o FMI 
para o próximo ano, com estimativa de crescimento de 2,4%.  
 

"Uma boa safra e um impulso para o consumo, que incluiu permitir que os 
trabalhadores aproveitassem as poupanças acumuladas em suas contas de 

indenização, levaram a uma revisão ascendente de meio ponto percentual em 2017 
em relação à previsão de abril", diz o relatório Panorama Econômico Global, divulgado 
nesta terça-feira (10). A aparente reticência do FMI sobre a previsão de 2018 -que 

https://www.istoedinheiro.com.br/bndes-nao-e-baba-de-empresario-diz-presidente-do-banco-sobre-jf/
http://www.bemparana.com.br/noticia/531010/fmi-eleva-estimativa-de-crescimento-do-brasil-em-2017


apesar do leve crescimento ainda está 0,2% abaixo da estimativa presente no relatório 
de abril- tem por base "a fraqueza contínua no investimento e o aumento da incerteza 
política e de políticas".  

 
O relatório de abril foi publicado antes de estourar, no Brasil, o escândalo envolvendo 

o presidente Michel Temer, que levou às denúncias de corrupção passiva, obstrução 
da Justiça e participação em organização criminosa contra o presidente. O FMI, no 

entanto, afirma que "uma restauração gradual da confiança", por meio da 
implementação de "reformas-chave para garantir a sustentabilidade fiscal", deve levar 
a um crescimento de 2% no "médio prazo".  

 
No relatório, o fundo também prevê, que, pela primeira vez em uma década, a inflação 

no Brasil vai ficar abaixo da latino-americana. Enquanto a projeção da inflação 
brasileira para todo o ano de 2017 é de 3,7%, a previsão para América Latina e Caribe 
é de 4,2%. A última vez que os números do Brasil foram menores que o da região foi 

em 2008, com 5,7% e 6,4%, respectivamente.  
 

RECUPERAÇÃO MUNDIAL Em relação ao desempenho global, o FMI se mostra otimista 
com o ritmo "mais rápido" da recuperação global. O fundo prevê crescimento de 3,6% 
para este ano e 3,7% para 2018 -ambos foram elevados em 0,1 ponto percentual em 

relação às previsões anteriores.  
 

A estimativa de crescimento para este ano se deve, em grande parte, a uma melhora 
nas economias desenvolvidas, enquanto o cenário positivo para 2018 é mais 
influenciado pelos mercados emergentes e economias em desenvolvimento. "Apenas 

um ano e meio atrás, a economia mundial enfrentava um crescimento hesitante e 
turbulência dos mercados financeiros.  

 
O cenário hoje é muito diferente, com crescimento acelerado na Europa, no Japão, na 
China e nos Estados Unidos", diz Maurice Obstfeld, conselheiro econômico e diretor de 

pesquisas do FMI. Segundo o fundo, os mercados financeiros esperam menos 
turbulência mesmo durante o processo de normalização do Fed (Federal Reserve, 

banco central americano).  
 
O relatório, no entanto, alerta para a necessidade de os mercados e os governos não 

se deixarem levar pelo otimismo. "Uma análise mais aprofundada sugere que a 
recuperação global pode não ser sustentável", diz Obstfeld na apresentação.  

 
"Nem todos os países estão participando, a inflação geralmente permanece abaixo da 
meta com fraco crescimento salarial, e a perspectiva de médio prazo ainda decepciona 

em muitas partes do mundo." 
 

Juro menor pode turbinar em R$ 15,6 bi a concessão de consignado em 2018 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
O governo já reduziu por duas vezes neste ano o porcentual máximo que os bancos 
podem cobrar de juros no crédito consignado, aquele que é descontado diretamente 

na folha de pagamento. Essa medida, nos cálculos do Ministério do Planejamento 
obtidos pelo ‘Estadão / Broadcast’, deve turbinar em cerca de R$ 15,6 bilhões a 

concessão de financiamentos em 2018. O crédito mais barato faz movimentar mais 
dinheiro na economia, o que contribui diretamente com a recuperação do consumo 
das famílias. 

 
Desde o início do ano, o governo tem lançado mão de medidas para turbinar o consumo 

e reanimar a economia. O primeiro impulso veio com o saque das contas inativas do 
FGTS: foram quase R$ 44 bilhões.  
 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/juro-menor-pode-turbinar-em-r-156-bi-a-concessao-de-consignado-em-2018/


O movimento teve continuidade com a ampliação do público que pode resgatar os 
recursos do PIS/Pasep (medida que vai liberar cerca de R$ 16 bilhões) e com a redução 
nas taxas dos consignados. “Tudo isso é um caminho para que a economia volte a 

crescer de forma considerável”, diz o secretário de Planejamento e Assuntos 
Econômicos da pasta, Marcos Ferrari. 

 
Outros fatores podem elevar ainda mais o potencial de crescimento na concessão de 

crédito consignado, como a redução no desemprego e o menor endividamento dos 
brasileiros, segundo o secretário. “É uma conjunção de fatores, tudo isso gera 
movimento para que o crescimento do consumo seja sustentável daqui para frente.” 

 
No fim de setembro, o governo anunciou a segunda redução dos limites de taxas de 

juros para empréstimos consignados. No caso do funcionalismo, a taxa máxima a ser 
cobrada pelas instituições financeiras caiu de 2,20% para 2,05% ao mês. Já para 
aposentados e pensionistas do INSS, a redução foi de 2,14% para 2,08% ao mês. 

 
A equipe econômica já havia anunciado medida semelhante em março deste ano.  

 
Antes, o juro máximo era de 2,50% ao mês para servidores e 2,34% para segurados 
do INSS. Esse tipo de crédito já é mais barato do que outros financiamentos 

justamente pela garantia de desconto na folha de pagamento, que proporciona baixos 
índices de calote. 

 
A continuidade da redução da taxa básica de juros, a Selic, de 12,25% em março para 
os atuais 8,25% ao ano, abriu espaço para o novo corte nas taxas de consignados. 

 
O efeito esperado com as duas reduções (de março e de setembro) é um incremento 

de R$ 1,3 bilhão ao mês no ritmo de crescimento do crédito consignado, segundo o 
Planejamento.  
 

Sinais da redução aprovada no início do ano já foram percebidos recentemente, com 
a aceleração do crescimento do saldo desse tipo de financiamento. Nos cálculos do 

secretário, o avanço na concessão de consignados passou de 0,19% para 0,56% ao 
mês desde o primeiro anúncio. 
 

Muita gente aproveita o crédito consignado para substituir ou refinanciar dívidas mais 
caras, como a do cartão de crédito (com juro médio de 397,4% ao ano) ou do cheque 

especial. 
 
Mesmo nesse caso, em que o novo financiamento não serve à compra de um bem ou 

serviço, Ferrari explica que o impacto é positivo na economia. Isso acontece porque, 
ao reorganizar suas finanças, a família tem mais renda disponível para consumir. Além 

disso, gera uma economia no pagamento de juros, que pode chegar a R$ 5 bilhões 
por ano. 

 
O economista Alexandre Póvoa, sócio-gestor da Canepa Asset Management, avalia que 
todas as medidas anunciadas recentemente pelo governo (FGTS, PIS/Pasep e redução 

nos juros do consignado) ajudam na retomada do consumo.  
 

“Isso, numa economia que está começando a se recuperar, é importante. Não é uma 
coisa gigantesca, mas com o que já teve (de medidas) é importante”, afirma. Ele 
ponderou, entretanto, que o impacto calculado pelo governo dependerá da propensão 

das pessoas a tomarem esse crédito e consumir. 
 

Liderança 
Neste ano, os consignados foram responsáveis por puxar o crescimento do crédito 
para pessoa física com recursos livres (aqueles que não têm um fim determinado, 

como para habitação ou para compra de veículo). Dos R$ 19 bilhões de ampliação 



nessa carteira, R$ 17,5 bilhões vieram dos empréstimos descontados em folha, 
destacou Ferrari. 
 

Além disso, a medida atinge o principal público dos consignados. Dos R$ 302 bilhões 
emprestados a pessoas físicas por meio desse instrumento, segundo dados até julho 

deste ano, trabalhadores do setor público, aposentados e pensionistas do INSS 
respondem por 94% do saldo total (R$ 284,3 bilhões). No caso dos servidores, a 

diminuição da taxa máxima de juros no consignado foi a primeira desde 2008. 
 
Economistas projetam que a Selic deve encerrar 2017 em 7% ao ano, um mínimo 

histórico. No entanto, o Planejamento ainda vai analisar se fará novas modificações 
nas regras de concessão de crédito consignado para os servidores e beneficiários do 

INSS.  
 

Cenário básico para inflação não mudou, diz Ilan, reiterando redução 
moderada em queda dos juros 

10/10/2017 – Fonte: Reuters 

 
O cenário básico para a inflação não mudou desde a última reunião do Comitê de 
Política Monetária e do Relatório de Inflação divulgado pelo Banco Central no fim de 

setembro, apontou nesta terça-feira o presidente da autoridade monetária, Ilan 
Goldfajn, reforçando que uma redução moderada na magnitude de corte da Selic é 

vista pelo Copom como adequada.  
 
“Além disso, nas mesmas condições, o Comitê antevê encerramento gradual do ciclo” 

de afrouxamento monetário, repetiu Ilan, falando em audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.  

 

Indicador Antecedente de Emprego avança 2,4 pontos em setembro, aponta 
FGV 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 2,4 pontos em setembro ante 
agosto, para 100,6 pontos, o maior nível da série histórica iniciada em junho de 2008, 
informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 
Apesar do bom resultado, houve contribuição da base de comparação muito fraca, 

após dois anos de números negativos no emprego no País, ponderou a FGV. No ano, 
o indicador acumula um ganho de 10,6 pontos. 
 

“Os melhores dados da atividade econômica sustentam o otimismo dos empresários 
para a retomada de contratações nos próximos meses. A perspectiva de um 

crescimento maior do que o esperado anteriormente, para 2017 e 2018, reforça este 
otimismo. O emprego deve continuar avançando nos próximos meses”, avaliou 

Fernando de Holanda Barbosa Filho, economista do Instituto Brasileiro de Economia 
da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. 
 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 0,5 ponto em setembro ante 
agosto, para 97,6 pontos, após dois meses seguidos de altas. 

 
“A elevada taxa de desemprego se reflete no alto nível do ICD, próximo do máximo 
da série. Apesar da tendência de queda do desemprego, este deve continuar em níveis 

elevados nos próximos meses. O ICD mostra este mercado de trabalho ainda difícil, 
mas com tendência de melhora”, completou Barbosa Filho. 

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

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1CF1WC-OBRBS
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sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o IAEmp é formado por uma 
combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do 
Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado 

de trabalho no País. 
 

No IAEmp, seis dos sete indicadores tiveram melhora em setembro, com destaque 
para os que medem o grau de satisfação com a situação dos negócios no momento 

atual (alta de 7,0 pontos), da Sondagem de Serviços, e o de expectativa com relação 
à facilidade de se conseguir emprego nos seis meses seguintes (avanço de 5,3 pontos), 
da Sondagem do Consumidor. 

 
No ICD, as famílias que mais contribuíram para a queda do indicador foram as de 

renda mais alta: entre R$ 4.100,00 e R$ 9.600,00 mensais e acima de R$ 9.600,00 
mensais. Nessas duas faixas de renda, o Indicador de percepção de dificuldade de se 
conseguir emprego recuou 0,5 ponto e 2,1 pontos, respectivamente. 

 

Combustível e alimentos puxam elevação do IGP-DI 

10/10/2017 – Fonte: GS Notícias 
 
A inflação apurada pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 

de 0,24% em agosto para 0,62% em setembro - a maior taxa desde dezembro de 
2016 (0,83%).  

 
Mesmo com a alta no mês passado, o indicador acumula deflação de 2,03% no ano e 
de 1,04% em 12 meses. Itens agrícolas e combustíveis mais caros no setor atacadista 

levaram ao resultado, segundo o superintendente-adjunto para Inflação do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), Salomão Quadros.  

 
No caso de combustíveis, o comportamento é resultado da mudança na postura da 
Petrobras de reajustes mais frequentes nos preços dos derivados de petróleo.  

 
Ele afirmou que chegou ao fim o período de alimentos mais baratos de forma 

generalizada no atacado, como ocorreu em julho e de agosto. O indicador deve subir 
nos próximos meses, mas ele não acredita que a taxa ultrapasse 1%.  
 

No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que representa o setor atacadista e tem 
60% de peso nos IGPs, a inflação saltou de 0,26% para 0,97% entre agosto e 

setembro. A variação no segmento combustíveis e lubrificantes para produção passou 
de -0,23% para 0,55% no período. A influência de itens agrícolas também foi intensa.  
 

Dos cinco itens que mais impactaram a alta do atacado, três eram de origem 
agropecuária: bovinos (7,48%), milho em grão (9,39%) e soja em grão (2,39%).  

 
"Algumas das razões da aceleração de preços do atacado eram mais ou menos 

previsíveis. Os aumentos dos combustíveis, por exemplo. Que eles teriam impacto 
relevante no IGP-DI, isto já estava meio estabelecido", notou. "No caso dos alimentos, 
não era possível que os preços continuassem para sempre em patamar baixo", disse.  

 
"Recomposições e repasses de preços recomeçam a tomar corpo." O movimento de 

saída de deflação dos alimentos também se fez sentir no varejo. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), 30% dos IGPs, passou de 0,13% para -0,02% entre agosto e 
setembro, principalmente por conta de tarifa de eletricidade residencial mais barata (-

3,31%). No entanto, a deflação na Alimentação junto ao consumidor diminuiu de ritmo 
(de -0,83% para -0,48%) no mesmo período. Quadros diz que não há sinais no IGP-

DI que possam indicar descontrole inflacionário. Citou o núcleo da inflação varejista, 
usado para mensurar tendências e que passou de 0,14% para 0,28%.  
 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe/economia-negocios-financas/combustivel-alimentos-puxam-elevacao-igp-di


"Um núcleo de 0,14% é anormalmente baixo e não reflete realidade de nossa inflação. 
E um núcleo de 0,28% por mês, se colocarmos em taxa de 12 meses fica em 3,6% ao 
ano", comentou, acrescentando que é patamar muito baixo. "Não vamos ficar mais 

com IGPs negativos", admitiu.  
 

"Mas não vejo com preocupação este número [de setembro], como se fosse indicativo 
de aceleração perigosa de preços." No varejo, a energia elétrica mais barata ajudou a 

reduzir os preços em habitação (0,23% para -0,40%) entre agosto e setembro. 
Também houve decréscimos nos preços de transportes (1,46% para 0,50%) e de 
comunicação (0,05% para -0,02%). Já o Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC) desacelerou de 0,36% para 0,06% entre agosto e setembro.  
 

Gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de amanhã 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
Foto: Arquivo. 

O Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da Petrobras avaliou o reajuste 
do gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial vendido em botijões de até 13 
kg (GLP P-13). O aumento do gás de cozinha será de 12,9%, em média, e entra em 

vigor à zero hora desta quarta-feira (11). 
 

O percentual de reajuste foi calculado de acordo com a política de preços divulgada 
em 07/06/2017 e reflete, principalmente, a variação das cotações do produto no 
mercado internacional. 

 
Segundo a Petrobras, a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de 

combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no 
preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos especialmente por 

distribuidoras e revendedores. 
 
O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. 

Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a companhia estima que o 
preço do botijão de GLP P-13 pode ser reajustado, em média, em 5,1% ou cerca de 

R$ 3,09 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda 
e as alíquotas de tributos. 
 

Presidente de grupo empresarial gaúcho destaca avanços com a 

modernização 

10/10/2017 – Fonte: Ministério do Trabalho 
 
Ministro Ronaldo Nogueira recebeu presidente do Conselho do Grupo Sinos, Mário 

Gusmão, que elogiou fortalecimento das relações entre empregados e empregadores 
 

 
A modernização da legislação trabalhista foi tema de reunião entre o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Sinos 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/gas-de-cozinha-vai-ficar-mais-caro-a-partir-de-amanha/
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– um dos principais grupos jornalísticos do Rio Grande do Sul –, nesta segunda-feira 
(9), em Brasília. Durante o encontro, o empresário gaúcho apontou avanços esperados 
a partir das alterações na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que entrarão em 

vigor no próximo mês de novembro. 
 

Segundo o empresário gaúcho, a aproximação com os trabalhadores deve ser 
constante. Esse, inclusive, é um dos pontos que ele considera positivos na 

modernização da legislação trabalhista, ao fortalecer as negociações coletivas. “As 
relações de trabalho têm de ser abertas”, afirmou. “A direção da empresa precisa 
saber o que está acontecendo com os funcionários.” 

 
Mário Gusmão disse que o grupo, que hoje conta com 500 funcionários, iniciou há 12 

anos um programa de participação dos empregados no capital da empresa, indo além 
da divisão dos lucros. “Os funcionários já têm 15% de participação no capital da 
empresa e assento no Conselho de Acionistas”, relatou. 

 
O ministro Ronaldo Nogueira comentou que esse tipo de atitude fortalece as relações 

trabalhistas, com a aproximação entre empregados e empregadores, para o 
fortalecimento da economia e da democracia brasileiras. “Esse grupo tem uma 
responsabilidade social reconhecida pela comunidade gaúcha e já é um exemplo de 

como as relações entre o trabalhador-empregado e o trabalhador-empregador podem 
melhorar no nosso país”, avaliou o ministro. 

 
Também participaram da reunião, na sede do Ministério do Trabalho, o chefe de 
Gabinete do Ministro, Willis Taranger, e o secretário de Relações do Trabalho, Carlos 

Lacerda. 
 

IFI alerta para risco de insolvência ‘não desprezível’ em cenário sem 

reformas 

10/10/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado alerta em relatório divulgado nesta 

segunda-feira, 9, que o risco de insolvência do País “não é desprezível” caso as 
reformas estruturais não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional. “O País poderia 
migrar para uma situação de juros crescentes, investimentos cadentes (a partir do 

atual nível, já bastante baixo) e crescimento econômico inviabilizado”, diz o 
documento. 

 
O cenário “pessimista” demonstra quais seriam os resultados de uma política fiscal 
expansionista, que abandone a limitação do gasto público e evite mudanças nas 

despesas obrigatórias, como a Previdência e a folha de pagamento dos servidores. 
Nessa hipótese, a dívida pública do Brasil, já crescente, continuaria avançando até 

chegar a 139,7% do PIB em 2030, sem perspectiva de estabilização. 
 

Esse cenário é considerado “intermediário” em termos de probabilidade, ou seja, é 
menos provável do que o básico (que prevê avanço da dívida até 2025, quando atinge 
o pico de 93,5% do PIB), mas mais provável do que o “otimista”. 

 
“Esse avanço constante e ininterrupto da dívida pública configuraria um quadro de 

insolvência do Estado”, adverte a IFI. Segundo a instituição, a falta de perspectiva de 
estabilização da dívida levaria investidores a exigir juros cada vez maiores e prazos 
menores para financiar o governo. 

 
Com isso, o Orçamento ficaria mais comprometido com o pagamento de juros, e os 

déficits persistiriam por mais tempo, de acordo com a IFI. “Trata-se de um círculo 
vicioso”, diz o documento. 
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“Trata-se de um cenário inquietante, porém distante de ser absolutamente 
improvável. Para ser evitado, exigirá a preservação e o aprofundamento da agenda de 
ajuste fiscal. O equacionamento das contas públicas é o caminho que se apresenta 

para reduzir e manter os juros reais em níveis baixos”, diz o relatório. 
 

“Esse é o único gatilho de que o país dispõe para disparar um processo de crescimento 
econômico perene, recuperando o nível de investimentos, hoje na casa de 15,5% do 

PIB, a patamares condizentes com o necessário para elevar as taxas de crescimento 
da economia”, afirma a instituição. 
 

Governo vai usar tempo de análise do Refis para negociar regras 

10/10/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
O presidente Michel Temer pretende ganhar tempo na análise do texto do Refis 
aprovado no Congresso para contornar pressões do Ministério da Fazenda e de 

parlamentares sobre as regras do programa.  
 

A ideia é usar quase todo o prazo de 15 dias úteis de que dispõe para sancionar e 
determinar vetos a trechos da medida. Nesse caso, o projeto será convertido em lei 
no fim do mês.  

 
O governo quer usar as próximas semanas para negociar. De um lado, a equipe 

econômica prepara recomendações para que Temer rejeite artigos. A orientação sobre 
quais vetos devem ser considerados dependerá da arrecadação com o programa em 
outubro –às vésperas do fim do prazo de adesão (dia 31) e em condições menos 

vantajosas do que as aprovadas pelos parlamentares.  
 

Números de setembro fizeram a Receita considerar arrecadação de R$ 9,6 bilhões com 
o Refis neste ano –a previsão atual é de R$ 8,8 bilhões.  
 

De outro lado, líderes da base aliada já sinalizaram que não aceitarão a retirada de 
trechos incluídos nas votações no Congresso.  

 
Deputados e senadores trabalharam para criar regras mais concessivas para os 
beneficiados. O Ministério da Fazenda manifestou oposição a essas medidas.  

 
O governo busca evitar conflitos com o Congresso às vésperas da votação da segunda 

denúncia contra Temer. O Planalto acredita que vai barrar a acusação, mas evita 
turbulências.  
 

EXCLUSIVO-Votorantim negocia joint venture para investir em energia limpa 

no Brasil, dizem fontes 

10/10/2017 – Fonte: Reuters 
 

A unidade de energia do grupo Votorantim está em conversas com grandes fundos de 
pensão e fundos soberanos para criar uma joint venture integrada para investimentos 
em energia eólica, solar e pequenas hidrelétricas, disseram à Reuters duas fontes com 

conhecimento direto do assunto.  
 

A Votorantim Energia está em negociações com a Canada Pension Plan Investment 
Board (CPPIB) sobre a criação dessa plataforma integrada de energia limpa, disseram 
as fontes.  

 
Outros agentes sondados para o negócio incluem o fundo soberano de Cingapura, GIC, 

e diversos outros fundos de pensão da América do Norte, disse uma das fontes.  
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A Votorantim Energia opera mais de 2,5 gigawatts em usinas hidrelétricas e em plantas 
de cogeração, além de estar na fase final das obras de um complexo eólico de cerca 
de 200 megawatts no Piauí.  

 
Segundo uma das fontes, a Votorantim já possui a opção de compra de um segundo 

complexo eólico no Piauí, próximo ao primeiro parque, com 360 megawatts e já em 
operação, que poderia ser incorporado à joint venture quando esta for criada.  

 
O negócio para a aquisição do complexo, que foi construído pela desenvolvedora Casa 
dos Ventos, poderia ser fechado pela Votorantim até dezembro, disse a fonte, que 

falou sob a condição de anonimato.  
 

Já os investimentos do veículo a ser criado pela Votorantim Energia deverão focar o 
desenvolvimento de projetos de seu portfólio e de novos empreendimentos a partir do 
zero, disse uma segunda fonte, destacando que aquisições ou participação em leilões 

do governo federal não serão uma prioridade.  
 

Nenhuma das fontes quis comentar o tamanho ou o valor estimado da joint venture, 
cujo lançamento, segundo elas, não é iminente.  
 

Procurada, a Votorantim disse por meio da assessoria de imprensa que não iria 
comentar. O CPPIB, em Toronto, também não quis comentar. A assessoria de imprensa 

do GIC em Cingapura não respondeu pedidos de comentários. A Casa dos Ventos 
também não comentou.  
 

Maior grupo industrial diversificado do Brasil, a Votorantim tem investido em energia 
para diversificar suas atividades-- que passam por metais, cimento, celulose e 

produção de aço-- além de garantir acesso a eletricidade a preços mais competitivos.  
 
Investimentos em geração renovável também são vistos como uma fonte de receita 

estável no longo prazo, o que atrai o interesse de fundos de pensão e fundos soberanos 
ao redor do mundo.  

 
SETOR AQUECIDO  
O movimento do grupo Votorantim e suas negociações com os canadenses do CPPIB 

e outros fundos também evidenciam o crescente interesse estrangeiro na indústria de 
energia limpa e renovável do Brasil, à medida que o governo tenta impulsionar a 

contratação de usinas eólicas e solares e deixa de lado uma política que nos últimos 
anos priorizou grandes hidrelétricas.  
 

“Certamente, parece surgir uma oportunidade de longo prazo para um veículo como 
esse devido às condições atuais (do mercado brasileiro de energia) e à mudança de 

política em curso”, disse uma das fontes.  
 

Entre as transações recentes no setor de renováveis estão a negociação da canadense 
Brookfield para aquisição da Renova Energia junto às controladoras Cemig e Light, 
bem como a compra de ativos da Renova por outras empresas controladas por 

estrangeiros, como a AES Tietê, da norte-americana AES, e a Engie Brasil Energia, da 
francesa Engie.  

 
A Votorantim investe em usinas próprias desde o início de sua história, tendo criado 
em 1996 a Votorantim Energia. O grupo chegou a ser um dos principais acionistas da 

CPFL Energia, uma das maiores elétricas do país, mas deixou o negócio em 2009.  
 

Atualmente, a Votorantim Energia opera 33 hidrelétricas e 5 termelétricas, além de 
possuir um portfólio de projetos em desenvolvimento, segundo informações do site da 
companhia.  

 



A matriz elétrica do Brasil tem como fonte predominante as hidrelétricas, que 
respondem por mais de 60 por cento da capacidade, mas fontes renováveis têm 
crescido rapidamente, e as usinas eólicas saíram praticamente do zero para quase 8 

por cento da potência instalada do país ao longo da última década. 
 

Informe Conjuntural - Consumo alavanca retomada da economia 

10/10/2017 – Fonte: CNI 
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