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1. Crédito e Financiamento 

BNDES oferecerá R$ 15 bilhões em crédito para pequenas empresas, diz 
ministro 

 
23 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Taxa de juros ainda não foi definida, mas ficará acima da Selic, afirmou Dyogo Oliveira 
(Planejamento) em entrevista ao G1. Programa será voltado para empresas com 
faturamento de até R$ 90 milhões. 
 

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou em entrevista ao G1 que o 
governo prepara um programa de crédito para pequenas empresas com recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – desde o ano 
passado, o banco é subordinado ao Ministério do Planejamento. 

A medida é mais uma da chamada "agenda positiva" do governo federal, uma 
série de ações de apelo popular adotadas em meio à crise política motivada pela 
delação premiada de executivos da JBS, que envolve o presidente Michel Temer, 
acusado de corrupção passiva pela Procuradoria Geral da República. 

"Vai ser um 'funding' rápido, para empresas com até R$ 90 milhões de 
faturamento por ano", disse o ministro. 

A taxa de juros ainda não foi definida, mas deve ficar acima da Selic (veja mais 
abaixo nesta reportagem). 

De acordo com Dyogo Oliveira, "alguma coisa em torno de R$ 15 bilhões" deve 
ser disponibilizada para empréstimos. 

"A linha será para capital de giro e investimento. Neste momento, a demanda 
maior das empresas é capital de giro", avaliou. 

A opção pelo BNDES, disse o ministro, se deve ao fato de o banco ter 
"bastante recurso parado." 

Nesta semana, o BNDES informou que o volume de empréstimos concedidos 
no primeiro semestre de 2017 foi 16,6% menor que no mesmo período do ano 
passado. 

Nos primeiros seis meses de 2016, a queda já havia sido de 42% frente ao 
mesmo período de 2015. 

A redução está relacionada à crise econômica e política no Brasil, que fez cair 
os investimentos no país. 

O BNDES recebeu, durante a gestão da presidente Dilma Rousseff, mais de 
R$ 500 bilhões em empréstimos do Tesouro Nacional, para emprestar a empresas. 

Desse total, foram devolvidos R$ 100 bilhões no fim do ano passado. Em maio 
deste ano, o BNDES ainda devia R$ 440 bilhões à União. 

Os recursos, quando são devolvidos pelo BNDES ao Tesouro Nacional, entram 
no orçamento financeiro, ou seja, não podem ser liberados para gastos dos 
ministérios. Podem ser usados, nesse caso, somente para abatimento da dívida 
pública. 

Taxa de juros 
A taxa de juros a ser cobrada na nova linha de crédito do BNDES para 

pequenas empresas ainda não foi definida. 
De acordo com o ministro do Planejamento, ficará acima da taxa Selic - 

atualmente em 10,25% ao ano -, e "um pouco abaixo do juro mais caro de mercado." 
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"Vai ficar consideravelmente acima da Selic, o que é ótimo para as pequenas 
empresas que pagam duas vezes a Selic, até mais", disse. 

Segundo a diretora de Gestão e Solução do Sebrae no Distrito Federal, 
Cassiana Abritta, as pequenas empresas têm demandado crédito bancário, mas as 
altas taxas de juros e garantias solicitadas pelas instituições financeiras acabam por 
resultar em desembolsos menores por parte dos bancos. 

"Elas têm demanda por esse crédito, por capital de giro, aquisição de 
equipamentos, necessidade de ampliar o negócio. Mas de 2015 para 2016, teve uma 
queda de 30%. As altas taxas de juros têm impactado muito isso", afirmou. 

A diretora informou que o Sebrae tem buscado capacitar esses pequenos 
empresários, por meio de seminários, para buscar as linhas de crédito no mercado 
financeiro. 

Novo canal de atendimento 
Recentemente, o BNDES lançou um novo canal para micro, pequenas e 

médias empresas acessarem as linhas de crédito oferecidas pelo banco estatal. 
Batizado de Canal do Desenvolvedor (MPME), a ferramenta permitirá pela 

primeira vez que o pequeno empresário e o microempreendedor se comuniquem 
diretamente com o BNDES para conhecer as linhas disponíveis e as condições 
oferecidas. 

Até então, essa interação se dava apenas de forma indireta, através de bancos 
e agentes financeiros intermediários como cooperativas de crédito. O canal pode ser 
acessado através do site do BNDES. 

Agenda positiva 
Nas últimas semanas, o governo anunciou uma série de medidas para 

reaquecer a economia, entre as quais: 
Um programa de financiamento e apoio a obras e concessões em estados e 

municípios. O programa disponibilizará R$ 11,7 bilhões em linhas de crédito para 
obras públicas e para financiar concessões na área de infraestrutura. 

Anúncio de R$ 1,7 bilhão para ampliar investimentos no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), atenção básica de saúde e transporte 
sanitário. 

Investimento federal de R$ 344,3 milhões em programas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) voltados para a área de saúde bucal, anunciado pelo presidente Michel 
Temer. O recurso, segundo o governo, beneficiará mais de 116 mil pessoas. 

Anúncio de juro zero para estudantes de baixa renda no Financiamento 
Estudantil (Fies) a partir de 2018. A previsão é de oferecer 100 mil vagas nessa 
modalidade. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-oferecera-r-15-bilhoes-em-credito-para-
pequenas-empresas-diz-ministro.ghtml 

 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Supermercados 

Abras: aumento dos combustíveis terá reflexo na cadeia de 

abastecimento 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Associação diz que elevar a carga tributária não é a solução, em meio à crise, 
para cumprir a meta fiscal 
 

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) criticou nesta sexta-
feira, 21, a decisão do governo de aumentar impostos cobrados na 

comercialização de combustíveis para melhorar a arrecadação e reduzir o 
rombo das contas públicas. 

Em nota assinada pelo presidente da entidade, João Sanzovo Neto, a 

Abras diz que o reajuste nos preços dos combustíveis terá reflexo em toda a 
cadeia de abastecimento e representa mais um obstáculo a quem quer 

"empreender e crescer". 
A associação avalia ainda que recorrer aos contribuintes para aumentar 

a arrecadação não é a melhor saída para cumprir a meta fiscal num País com 

uma das maiores cargas tributárias do mundo. 
"O País ainda sofre os efeitos da crise econômica e acreditamos que o 

caminho para a retomada do crescimento não inclui nenhuma tributação a 
mais", afirma a entidade ao comentar o anúncio, feito ontem pelo governo, de 
aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/abras--aumento-dos-combustiveis-tera-reflexo-

na-cadeia-de-abastecimento-id639714.html 
 

 

Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Planos de Saúde 

ANS fará visitas técnicas a operadoras de planos de saúde 

 
21 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Medida pretende assegurar qualidade de serviços prestados pelas empresas 

 
Para reforçar a qualidade dos serviços prestados por planos de saúde, a 

Agência Nacional de Saúde (ANS) vai passar a realizar visitas técnico-

assistenciais com o intuito de avaliar as instalações das operadoras. A medida 
foi publicada nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial da União (DOU). 

O exame vai munir a agência de uma verificação da “confiabilidade dos 
dados” enviados pelas operadoras, e será programado conforme o plano 
periódico de monitoramento do risco assistencial, dentro de critérios como 

capacidade operacional da empresa e análise do mercado como um todo. 
O plano é semestral e deve ser divulgado com antecedência às 

operadoras. Além de data e hora da vistoria, a ANS fica obrigada a notificar as 
operadoras sobre a documentação que poderá ser solicitada na ocasião. Os 
prestadores de serviços terceirizados também poderão ser avaliados. O aviso 

será feito por correio. 
Em junho, os planos de saúde tiveram crescimento de 155.153 adesões, 

na comparação com o mês anterior. O total foi de 47.383.248 clientes. Nos 
planos odontológicos, dos 22.669.357 beneficiários, 1.582.597 eram novos 
contratantes. Os dados foram atualizados na última terça-feira (17), pela ANS. 

 
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/07/ans-fara-visitas-tecnicas-a-operadoras-

de-planos-de-saude 
 

 

Voltar ao índice  
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4.  Serviços – Setor Hoteleiro 

Redes de hotéis sofrem com baixa demanda e buscam alternativas 

 
23 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Após investimentos para a Copa do Mundo e Olimpíada, setor encontra 

dificuldades para atrair hóspedes 
 

Muitos quartos, poucos hóspedes. Essa é a situação atual da rede de 

hotelaria nacional, passada a euforia levantada pela expectativa de realização 
no País da Copa do Mundo, em 2014, e da Olimpíada, em 2016. 

Os megaeventos esportivos expandiram a oferta de leitos em 
praticamente todas as capitais brasileiras. Mas os empreendimentos 
construídos ou renovados para a chegada de torcedores brasileiros e 

estrangeiros enfrentam agora dificuldade para manter as vagas ocupados. A 
ocupação média, que alcançou 62,70% em 2011, está em 56,74% nos 

primeiros meses deste ano, calculou a Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH). 

“A taxa de 50% de ocupação é suficiente para pagar os custos básicos e 

ter um mínimo de rentabilidade. Mas, para que se possa reinvestir, dar um 
incremento, é necessário um mínimo de 60% de ocupação média”, diz o 

presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), Carlos Henrique 
Schmidt. 

Nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 15% no número de 

estabelecimentos de hospedagem nas capitais brasileiras, enquanto o total de 
leitos cresceu 15,4%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Empresários reclamam que impostos regionais e custos 
com energia e mão de obra subiram junto com a oferta de leitos. 

Carga tributária. “Ninguém aguenta 40% de carga tributária. Um hotel de 

100 apartamentos precisa encher 40 para depois comprar o pão do café da 
manhã. Aí vende mais 20 para pagar os custos da área comercial. Depois 

precisa pagar a luz, os salários. Não dá para ter uma atividade dessas”, 
queixou-se Dilson Jatahy Fonseca Júnior, presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional). 

Apesar da crise econômica e da elevada taxa de desemprego no País, 
um em cada quatro brasileiros afirma que fez ou pretende fazer alguma viagem 

em 2017. No entanto, 67% deles têm intenção de se hospedar na casa de 
parentes ou amigos, apontou a Pesquisa Nacional sobre Turismo realizada 
pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) em 

parceria com o instituto de pesquisa Ipsos. 
A falta de demanda já provoca fechamento de andares inteiros em hotéis 

de grande porte, queda generalizada nos preços das diárias e dispensa de mão 
de obra, segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação 
(FBHA). 
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A entidade aponta que o setor de hospedagem e alojamento já demitiu 
150 mil funcionários com carteira assinada nas principais capitais do País, 

desde o fim da Olimpíada, com base em dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. 

“A oferta de leitos cresceu exponencialmente, os hotéis estão com uma 

ocupação pífia. Temos notícia de que alguns estão para fechar na Barra da 
Tijuca. É o quadro mais dramático do Rio”, alertou Alexandre Sampaio, o 

presidente da FBHA. 
Inaugurado em julho de 2016, às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, 

o Hotel Venit proporcionou aos hóspedes uma das melhores vistas para o 

Parque Olímpico, na zona oeste da cidade. Debruçado sobre algumas das 
principais arenas, as instalações padrão quatro estrelas lotaram durante os 

jogos, mas viram o movimento diminuir com a partida dos atletas. 
Uma saída encontrada por empresários para a baixa demanda em 

tempos de crise é usar a infraestrutura hoteleira disponível para atrair os 

moradores da própria cidade. Hotéis de luxo no Rio estão aderindo ao “day 
use” para garantir receita mínima. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,redes-de-hoteis-sofrem-com-
baixa-demanda-e-buscam-alternativas,70001900550 

 
 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Transporte Rodoviário 

Aumento do imposto pode encarecer frete em até 4%, aponta ANTC 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O aumento do imposto do combustível poderá gerar um aumento de até 

4% no preço do frete, segundo estimativa da Agência Nacional de Transporte 
de Cargas (ANTC), entidade que atua no ramo de consultoria em 
agenciamento de cargas. Na ponta, segundo análise da entidade, o reajuste 

poderá encarecer principalmente produtos com menor valor agregado, como 
arroz, farinha e outros produtos da cesta básica. Além disso, os produtos 

ficarão mais caros no Norte e Nordeste, regiões mais distantes dos polos 
produtores no Sul e Sudeste. 

"O quanto do frete será repassado ao produto vai depender do peso do 

frete no produto. Tem produto que não representa nada. Mas têm situações 
piores, nas quais o frete pesa, quando o valor do produto é baixo, como na 

cesta básica com arroz, feijão, farinha. O preço do frete nesses produtos é 
alto", disse o assessor técnico da ANTC Lauro Valdívia. "As distâncias maiores 
também são mais impactadas pelo frete". 

O transporte terrestre predomina no Brasil, 60% das mercadorias são 
transportadas por caminhões no país. Nas cidades, essa porcentagem 

aumenta para 95%, segundo a ANTC. De acordo com a entidade, o 
combustível representa 40% do custo de um frete e o aumento geralmente é 
repassado para o preço do transporte. "O transportador não tem como não 

repassar esses 4%. Está sem margem nenhuma. O frete cai desde 2014. 
Mesmo na época boa, a margem [de lucro] era de 5%, fica difícil segurar", 

disse. 
Além do mercado interno, o aumento poderá ter impacto também no 

mercado externo. Os caminhões que transportam carga para a exportação são 

maiores e o combustível ultrapassa a média de 40% no custo do frete. Nas 
cidades, a porcentagem cai, e o combustível de pequenos caminhões chega a 

representar 10% do custo. 
Com dificuldades em recuperar a arrecadação, o governo decidiu 

aumentar tributos para arrecadar R$ 10,4 bilhões e cumprir a meta fiscal de 

déficit primário de R$ 139 bilhões. O Programa de Integração Social (PIS) e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a 

gasolina, o diesel e o etanol subiu para compensar as dificuldades fiscais. 
A alíquota passou de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o litro da gasolina 

e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas refinarias. Para o litro do 

etanol, a alíquota passou de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. Para o 
distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, aumentará para R$ 0,1964. A 

medida entrará em vigor imediatamente por meio de decreto publicado no 
Diário Oficial da União. 

Para o porta-voz da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), 

Bolívar Lopes, o aumento resultará em uma reação em cadeia. "A Abcam 
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reconhece as dificuldades que o país atravessa. No entanto, o aumento de 
combustíveis nesse momento levará a encarecimento de muitos produtos para 

o consumidor final. O transportador também é consumidor final, para o 
caminhoneiro vai aumentar diesel, pneus, manutenção do veículo e outros 
insumos", disse. 

Segundo ele, o preço dos fretes, que já estavam abaixo dos custos 
atuais, ainda deve demorar um pouco para ser reajustado, uma vez que os 

transportadores não querem perder clientes. "Em certas situações haverá um 
impacto imediato. Em outras, esse impacto será a médio e longo prazo. Nesse 
momento, as negociações [entre caminhoneiros e clientes] vão ser muito 

importantes. Os contratos em andamento serão vistos com cautela". 
Um dos impactos, quando o preço começar a ser repassado, de acordo 

com Lopes, será a redução do volume de mercadoria transportada. "O setor 
recebeu esse aumento com preocupação. Vínhamos pleiteando a desoneração 
do diesel justamente para equilibrar o valor do frete, que está abaixo da 

realidade". 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/aumento-do-imposto-
pode-encarecer-frete-em-ate-4-aponta-antc 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Turismo 

Casa da Moeda retoma produção de passaportes após quase 1 mês 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: G1 

 
Órgão afirmou em nota, na última sexta-feira (21), que irá trabalhar 24 horas 

por dia – sete dias por semana – para regularizar a situação. Serviço está 
suspenso desde 27 de junho por restrição orçamentária. 
 

A Casa da Moeda retomou, na manhã desta segunda-feira (24), a 
confecção de passaportes após o serviço ter ficado quase um mês suspenso 

por restrição orçamentária. A retomada da emissão do documento se dá três 
dias depois de a Polícia Federal (PF) ter recebido um crédito suplementar de 
R$ 102,3 milhões para voltar a produzir os passaportes. 

Em nota, a Casa da Moeda confirmou na sexta-feira (21) que já havia 
recebido os arquivos com os dados pessoais de quem solicitou o documento 

em meio ao período em que a emissão de passaportes estava interrompida. 
No mesmo comunicado, o órgão responsável pela confecção dos 

passaportes afirmou ainda que vai trabalhar 24 horas por dia e sete dias por 

semana a partir de segunda-feira para regularizar o mais rápido possível a 
emissão do documento. 

A Casa da Moeda informou ainda que os custos extras para atender a 
todas as solicitações nos postos da PF durante os dias de suspensão serão 
bancadas pelo próprio órgão. 

A confecção de passaportes estava suspensa desde 27 de junho, 
quando a PF anunciou que iria paralisar a emissão dos passaportes porque 

havia atingido o teto orçamentário desta rubrica previsto para 2017. 
A Polícia Federal explicou à época que a interrupção do serviço não se 

deu porque faltasse dinheiro, e sim porque a corporação havia atingido o limite 

do gasto autorizado na Lei Orçamentária da União para essa rubrica 
específica. 

Com a retomada da confecção, a entrega dos passaportes seguirá a 
ordem cronológica das solicitações: quem fez o pedido primeiro, receberá 
primeiro. 

A estimativa de normalização é de aproximadamente cinco semanas e 
pode ser impactada pelo volume de novas solicitações. 

De acordo com a Polícia Federal, 175 mil pedidos de passaportes 
ficaram represados durante o período no qual a corporação deixou de emitir o 
documento. Nas últimas três semanas, apenas os agendamentos online e nos 

postos de atendimento funcionaram. 
Crédito suplementar 

A lei que liberou um crédito suplementar de R$ 102,3 milhões à Polícia 
Federal para manter a confecção dos passaportes até o final do ano foi 
publicado na edição da última sexta-feira do "Diário Oficial da União". 
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Dois dias antes, o presidente Michel Temer havia sancionado o projeto 
de lei aprovado pelo Congresso Nacional autorizando o repasse dos recursos 

extras para a PF. 
O crédito suplementar para a PF é resultado de um remanejamento no 

Orçamento da União. O dinheiro foi retirado de uma contribuição que o Brasil 

faria à Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/casa-da-moeda-deve-retomar-nesta-
segunda-confeccao-de-passaportes.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  13 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

7. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado vê inflação mais alta em 2017 após aumento de imposto do 

combustível 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 

Analistas ouvidos na semana passada pelo Banco Central elevaram estimativa 
para inflação de 3,29% para 3,33%. Mercado manteve previsões para alta do 
PIB e para os juros. 

 
Após o governo anunciar o aumento da alíquota de PIS e Cofins sobre 

os combustíveis, economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para 
a inflação neste ano, informou nesta segunda-feira (24) o Banco Central no 
relatório conhecido como Focus. 

De acordo com os analistas, ouvidos pelo BC na semana passada, a 
inflação agora deve ficar em 3,33%, na média. No relatório anterior, feito com 

base nas previsões coletadas pelo Banco Central na semana retrasada, os 
economistas estimavam que a inflação ficaria em 3,29%, na média. 

A nova estimativa interrompe uma sequência de sete quedas seguidas 

no indicador. Mais de cem instituições financeiras foram ouvidas pelo BC. 
Apesar da alta, a nova previsão mantém a inflação abaixo da meta 

central para o ano, que é de 4,5%. 
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 

deve ser perseguida pelo Banco Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a 

taxa básica de juros da economia (Selic). 
A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, 

o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais 
intensa. 

Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é considerada 

formalmente cumprida quando o IPCA fica dentro do intervalo de tolerância 
também fixado pelo CMN. 

Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para 
cima do centro da meta. Assim, o BC terá cumprido a meta se o IPCA terminar 
este ano entre 3% e 6%. 

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação ficou 
estável em 4,20% na última semana. O índice segue abaixo da meta central 

(que também é de 4,5%) e do teto de 6% fixado para o período. 
PIB e Juros 
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro 

manteve sua estimativa de crescimento em 0,34%. Para 2018, os economistas 
das instituições financeiras mantiveram sua estimativa de expansão da 

economia em 2%. 
O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica 

de juros da economia, a Selic, de 8% ao ano para o fechamento de 2017. 
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Ou seja, os analistas continuaram a estimar uma redução dos juros 
neste ano. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. 

Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos 
para a taxa Selic permaneceu 8% ao ano. Com isso, estimaram que os juros 
ficarão estáveis no ano que vem. 

Câmbio, balança e investimentos 
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado 

financeiro para a taxa de câmbio do dólar no fim de 2017 ficou estável em R$ 
3,30. Para o fechamento de 2018, a previsão dos economistas para a moeda 
norte-americana recuou de R$ 3,45 para R$ 3,43. 

A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial 
(resultado do total de exportações menos as importações) em 2017 

permaneceu em US$ 60 bilhões de resultado positivo. Para o próximo ano, a 
estimativa dos especialistas do mercado para o superávit caiu de US$ 47,8 
bilhões para US$ 45,5 bilhões. 

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil, em 2017, permaneceu em US$ 75 bilhões. Para 2018, a 

estimativa dos analistas ficou estável também em US$ 75 bilhões. 
 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/apos-reajuste-de-combustiveis-

mercado-sobe-estimativa-de-inflacao-para-2017.ghtml 
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8. Logística – Transporte Ferroviário 

Ferrovias vão investir R$ 30 bilhões em ampliação no Brasil 

 
23 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
A Lei nº 13.448, originária da MP das Concessões, qualifica cinco concessionárias a 
anteciparem contratos. Com isso, operadoras estão dispostas a injetar recursos para 
mais do que dobrar a atual capacidade de transporte de cargas por trilhos 
 

O investimento em ferrovias finalmente vai sair do papel. Se depender das 
concessionárias da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), o 
setor receberá um aporte de quase R$ 30 bilhões em obras civis de ampliação da 
capacidade e resolução de conflitos urbanos e em material rodante. Interesse e 
disposição há, garante o diretor executivo da ANTF, Fernando Paes. As companhias 
também não descartam investir na Ferrovia Norte-Sul, no trecho de Porto Nacional 
(TO) a Estrela D’Oeste (SP), cujo leilão está marcado para fevereiro de 2017. 

Paes ressalta que cinco concessionárias associadas à ANTF estão qualificadas 
pela Lei nº 13.448 de 2017, originária da MP das Concessões, que permite a 
antecipação da prorrogação dos contratos. “A grande vantagem é que, com a nova 
legislação, é possível antecipar investimentos que só seriam feitos depois da 
prorrogação ao fim do prazo das concessões”, explica. 

Para o especialista em infraestrutura Luiz Felipe Graziano, sócio do Giamundo 
Neto Advogados, a MP das Concessões, convertida em lei, dá segurança jurídica aos 
concessionários para que busquem empréstimo junto aos agentes financeiros. “Alguns 
projetos atrasaram os investimentos em função de cláusulas contratuais. Nas 
concessões, alguns eventos não são de responsabilidade do concessionário. No caso 
das ferrovias, há interferências no traçado que precisam ser removidas pelo poder 
concedente”, diz. 

Com a lei, os gargalos serão resolvidos, assegura Fernando Paes, da ANTF. 
“Mesmo sem a criação de novas ferrovias, o setor tem condições de contribuir com 
ampliação de capacidade. Isso significa aumentar pátios para que um trem estacione e 
outro possa ultrapassá-lo ou utilizar composições com mais vagões e adequar os 
trilhos para suportar as modificações”, detalha. 

Conforme a ANTF, se os cronogramas previstos pelo governo forem 
cumpridos, com a assinatura de duas prorrogações este ano e outras três em 2018, os 
novos investimentos vão gerar 41,5 mil empregos diretos e indiretos, sendo 38 mil nas 
obras civis e 3,5 mil na indústria. “A previsão é de R$ 25,7 bilhões em investimentos, 
além de aporte de R$ 2,2 bilhões em material rodante”, estima. 

Movimentação 
O diretor destaca que, desde a privatização do setor, em 1997, o transporte 

ferroviário de cargas evoluiu muito no país. “Hoje, 25% das cargas são movimentadas 
sobre trilhos. A nossa densidade ainda é baixa na comparação com outros países, 
mas os números melhoraram muito em 20 anos”, conta. 

Desde 1997, a movimentação de cargas cresceu 117,9%. Houve expansão de 
148% na produção ferroviária em toneladas por quilômetro rodado (TKU). O setor, que 
hoje emprega quase 40 mil pessoas, investiu R$ 58,3 bilhões em linhas férreas e 
aquisição de material rodante, além de ser responsável pela arrecadação de R$ 23,9 
bilhões em concessões, arrendamento e tributos no período (veja quadro). 
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Dentre as associadas da ANTF, as concessionárias aptas a assinarem a 
antecipação são a Rumo, que surgiu da fusão com a América Latina Logística (ALL) 
em 2015, a MRS Logística, que opera a Malha Regional Sudeste, a Vale Estrada de 
Ferro Carajás (EFC) e a Vale Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e a VLI 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 

Rumo certo 
Com negociações avançadas para assinatura no segundo semestre deste ano, 

a Malha Paulista da Rumo prevê investimentos de R$ 5 bilhões até 2023, afirma o 
diretor regulatório e institucional da companhia, Guilherme Penin. “Como a 
prorrogação é de 30 anos, muita coisa será investida, mas o aporte inicial é esse. Está 
certo”, diz. A Rumo deve ser a primeira a renovar, porque é o principal corredor que 
liga a produção de grãos ao Porto de Santos. 

Com os investimentos, a companhia vai mais do que dobrar a capacidade. As 
atuais 30 milhões de toneladas transportadas por ano, passarão a 75 milhões de 
toneladas anuais. “O trem padrão, de 80 vagões, será substituído por um com 120 
vagões. Isso necessita ampliações nas linhas, para que cruzem com mais velocidade, 
e obras na infraestrutura das linhas, para que trilhos e dormentes aguentem o 
aumento de capacidade”, explica. 

Penin afirma que a Rumo está estudando o material da Norte-Sul colocado à 
disposição pelo governo. “Quando o leilão ocorrer, a Malha Paulista já estará 
prorrogada. Pretendemos ir às audiências públicas”, projeta. A Rumo é hoje a maior 
operadora ferroviária do país, com mais de 12 mil quilômetros de trilhos em seis 
estados (RS, SC, PR, MS, MT e SP), além de operar 12 terminais de transbordo. A 
rede atende os três principais corredores de exportação de commodities agrícolas, 
abrangendo uma área responsável por aproximadamente 80%, além de estar 
interligada com os portos de Santos (SP), Paranaguá (PR), São Francisco (SC) e Rio 
Grande (RS). 

Em 2016, a Rumo transportou 50% de toda soja, milho e farelos exportados 
pelo Porto de Santos. Em Paranaguá, a representatividade na exportação de açúcar 
foi de 88%. A empresa já adquiriu 113 locomotivas e 1.919 vagões desde a fusão, em 
2015, até o fim do primeiro trimestre de 2017. O atual plano de investimentos prevê a 
aquisição de mais 57 locomotivas e 388 vagões. Entre material rodante comprado, em 
aquisição ou previsto, são 170 novas locomotivas e 2.307 novos vagões até 2020. Em 
dois anos, a companhia investiu mais de R$ 1 bilhão na manutenção, recuperação e 
duplicação de trechos da linha férrea. “Estamos falando em quase 700 quilômetros de 
trilhos recapacitados no período.” 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/23/internas_econo
mia,611766/ferrovias-vao-investir-r-30-bilhoes-em-ampliacao-no-brasil.shtml 
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9.  Curtas 

Economistas do Top-5 reduzem projeção para Selic a 7,50 ao fim de 2018 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Os economistas consultados pelo relatório Focus, do Banco Central, e que 
integram o grupo Top-5, portanto os que mais acertam as projeções, reduziram a 
expectativa para a taxa básica de juros para o fim de 2018 a 7,50 por cento, ante 
previsão anterior de 7,75 por cento, na mediana das projeções, segundo levantamento 
divulgado nesta segunda-feira. 

Para 2017, as previsões do Top-5 seguiram inalteradas, a 7,75 por cento. 
No agregado, no entanto, os analistas mantiveram a previsão de que a Selic 

encerre a 8 por cento este e o próximo ano, mesmo patamar observado na leitura 
passada. 

Os economistas também elevaram levemente a estimativa para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Eles estimam que a inflação deve 
encerrar o ano a 3,33 por cento, ante previsão de 3,29 por cento. Na semana passada, 
o governo Michel Temer anunciou aumento das alíquotas de PIS/Cofins sobre os 
combustíveís, o que, na avaliação de analistas, deve trazer algum impacto para a 
inflação. 

A previsão para a inflação medida pelo IPCA em 2018 foi mantida em 4,20 por 
cento. 

Para a atividade econômica, os economistas mantiveram a previsão para 
crescimento deste ano a 0,34 por cento. Para 2018, a previsão seguiu em 2 por cento. 

IPC-S sobe 0,09% na 3ª medição de julho, informa a FGV 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Grupo Habitação foi o principal destaque na aceleração do indicador 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou leve alta de 0,09% na terceira 
quadrissemana de julho, saindo de deflação de 0,05% na segunda leitura do mês. 

Cinco das oito classes de despesas analisadas apresentaram acréscimo nas 
taxas de variação nesta medição: Habitação (0,17% para 0,58%), Alimentação (-
0,44% para -0,27%), Transportes (-0,55% para -0,47%), Comunicação (0,14% para 
0,34%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,31% para 0,34%). 

O grupo Educação, Leitura e Recreação repetiu a taxa de variação registrada 
na última apuração, de 0,49%. Já os grupos Vestuário (0,34% para -0,14%) e 
Despesas Diversas (0,13% para 0,12%) apresentaram desaceleração no período. 
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10. Feiras 

 
21/07/2017 até 30/07/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- JOÃO PESSOA 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima 

Cidade: João Pessoa - PB 

 
23/07/2017 até 26/07/2017 – ESCOLAR OFFICE BRASIL 2017 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 

Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
24/07/2017 até 26/07/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan 
Cidade: Cianorte - PR 

 
24/07/2017 até 27/07/2017 – MEDVEP 
Setor: Animais Domésticos 

Local: Expotrade 
Cidade: Pinhais - PR 

 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIEE 
Setor: Energia 

Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIPAN 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

 
28/07/2017 até 30/07/2017 – EMPREENDE FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Centro de Convenções de Florianópolis 
Cidade: Florianópolis – SC 

 
01/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 

 
01/08/2017 até 03/08/2017 – BRAZIL PROMOTION 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 

Local: Transamérica Expo Center - Pavilhões C, D e E 
Cidade: São Paulo - SP 
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02/08/2017 até 04/08/2017 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 

 
03/08/2017 até 06/08/2017 – CRAFT DESIGN 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 

Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 

 
03/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA PONTA DE ESTOQUE DE RESENDE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Parque de Exposições de Resende 
Cidade: Resende - RJ 

 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 

 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 

 
05/08/2017 até 08/08/2017 – CHRISTMAS FAIR 
Setor: Multisetores 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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