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Oferta de hospedagem 
cresce 71% em 5 anos 
no Brasil, aponta IBGE

Indústria cresce meio por 
cento no semestre e tem

melhor resultado em 14 anos

Produção industrial cresce 
em nove dos 14 locais
pesquisados pelo IBGE

Volkswagen do Brasil eleva em 52% as
exportações entre janeiro e julho de 2017

Tenaris aposta no
mercado de exportação

para superar a crise
A TenarisConfab fortaleceu nos últimos anos o 

seu plano estratégico de diferenciação de produtos 
e serviços e a diversificação do seu mercado de 
atuação para superar a crise em que o Brasil passa 
atualmente, a pior em 20 anos. Entre os projetos re-
centes está a produção de 163 mil toneladas de tubos 
para a construção de um duto de condução de gás 
natural no Egito, projeto mais complexo e desafiador 
já produzido no Brasil.

PÁGINA 08

A Volkswagen do Brasil registrou um aumento de 52% nas exportações nos primeiros sete meses de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. 
Foram 102.571 unidades exportadas esse ano, contra 67.372 no ano passado. O Gol, modelo mais exportado, vendido e produzido do mercado nacional, também 
apresentou uma performance forte, com aumento de 77% nos embarques no período. PÁGINA 08

Paulo Skaf é reeleito
presidente da Fiesp e do Ciesp

Lucas Lacaz Ruiz

O empresário Paulo Skaf foi reeleito, no dia 07 de 
agosto, para mais um mandato à frente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de 2018 
a 2021. Assim, Skaf completará 17 anos no comando 
da entidade. Ele preside a Fiesp desde setembro 2004.

Skaf também é político filiado ao partido do presidente 
Michel Temer, o PMDB, e foi candidato ao governo de São 
Paulo por duas vezes, em 2010 quando esteve filiado ao 
PSB e em 2014 e pelo PMDB.

O empresário também foi reeleito para presidir o 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), 
pelo mesmo período.
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Opinião

Previdência: a reforma imprescindível
Flávio Castelo Branco 

Gerente-executivo de Política Econômica da CNI

Reformar a Previdência Social não é uma escolha 
do governo ou do país, mas uma necessidade imperio-
sa do Brasil do século 21. As mudanças demográficas 
das últimas décadas, felizmente, elevaram em muito 
a expectativa de vida do brasileiro. Esse resultado 
nos aproxima hoje dos padrões de longevidade de 
países avançados como Japão e outras nações da 
Europa setentrional. O avanço decorre não apenas 
da queda da taxa de fecundidade brasileira, atual-
mente inferior a dois filhos por mulher, como também 
da melhoria das condições de vida da população, 
fruto da maior cobertura do saneamento e da saúde 
básica da população, como também dos avanços da 
medicina preventiva que, gradativamente, soluciona 
problemas crônicos do envelhecimento. O fato é que 
as condições de vida da população melhoraram e o 
brasileiro vive mais tempo.

O nosso sistema previdenciário, por seu lado, não 
acompanhou esse processo. Temos uma Previdência 
desenhada  para o Brasil do século passado, e não 
para o Brasil do século 21. Essa é a razão fundamen-
tal para realizarmos uma ampla e profunda reforma 
na Previdência brasileira. Precisamos adaptar nosso 
sistema às mudanças na demografia, o que a grande 
maioria dos países já fez ou está fazendo. A reforma 
da Previdência não é uma “invenção brasileira”, mas 
uma questão mundial.

A parcela da população  brasileira com idade 
superior a 65 anos triplicou nos últimos 50 anos e 
a  tendência é que siga aumentando ao longo dos 
anos. Em especial, a expectativa de vida para quem 
alcançou 60 anos – note-se que a idade média de 
concessão de aposentadorias no Brasil é de 58 anos 
– é de quase 20 anos para os homens e de 25 para 

as mulheres. Ou seja, o brasileiro se aposenta preco-
cemente e vive cada vez mais após a aposentadoria. 
Portanto, o número e duração dos benefícios crescem 
continuadamente enquanto a população da base da 
pirâmide, a que sustenta os aposentados, se reduz 
proporcionalmente.

Esse sistema é insustentável. Sem mudanças, nos 
critérios de elegibilidade – como a introdução de uma 
idade mínima para coibir as aposentadorias precoces 
que o regime puro de tempo de contribuição permite 
– o sistema entrará em colapso. As mudanças propos-
tas visam, portanto, assegurar que as aposentadorias 
dos atuais e dos futuros beneficiários possam ser, de 
fato, ser pagas em dia. Se o sistema “quebrar”, como 
já estamos vendo em alguns estados, os aposentados 
não terão essa segurança.

Como a Previdência Social é pública, seu dese-
quilíbrio atuarial e financeiro também pressiona as 
contas públicas. O déficit atual da Previdência em seu 
sentido amplo, incluindo não apenas os aposentados 
do setor privado, mas também os funcionários públi-
cos federais, de estados e municípios, é a principal 
causa do déficit fiscal brasileiro. Sem corrigimos os 
desequilíbrios da Previdência será necessário aumen-
tar a carga tributária ou elevar a dívida pública (e os 
juros dos títulos públicos), alternativas geradoras de 
instabilidade econômica, que reduzem a competitivi-
dade dos produtos brasileiros e inviabilizam o retorno 
do crescimento sustentado e do emprego.

A reforma da Previdência não é contra a popu-
lação. Muito ao contrário, ela visa ainda eliminar 
distorções e privilégios e assegurar a renda futura 
dos aposentados brasileiros. Sem a reforma o Brasil 
não cresce, e o sistema ficará ameaçado.

Marcos Santos.USP Imagens

Mais imposto
é sinônimo de

menos emprego,
diz presidente da CNI

Da Agência CNI

Outro aumento de impostos será mais um retro-
cesso para o Brasil e frustrará as expectativas de 
que 2018 seria melhor do que 2017. A avaliação é 
do presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Robson Braga de Andrade.

“Um eventual aumento dos tributos ampliará a 
recessão, pois retirará recursos do consumo, da 
produção e da geração de empregos”, disse Andrade 
ao comentar a possibilidade de o governo federal 
criar uma nova alíquota de Imposto de Renda para 
pessoa física e rever desonerações e o Reintegra, 
programa que restitui parte dos tributos pagos pelos 
exportadores.

O presidente da CNI destacou que, ao estudar 
a elevação dos tributos para alcançar a meta fiscal, 
“o governo dá um sinal errado, na hora errada”.  Ele 
explica que o aumento das receitas depende do 
crescimento da economia. Por isso, neste momento, 
o equilíbrio das contas públicas depende da revisão 
dos gastos do governo e da implementação de 
reformas importantes para a economia, como a da 
Previdência Social.

Robson Andrade lembra que a carga tributária 
no Brasil está entre as mais elevadas do mundo, o 
que tira a competitividade das empresas brasileiras 
e reduz a disposição dos empresários para fazer 
investimentos. “Mais imposto é sinônimo de menos 
investimentos e, por consequência, de menos empre-
gos”, acrescenta o presidente da CNI.

Divulgacão
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Oferta de hospedagem cresce 71% em 5 anos no 
Brasil, aponta IBGE

A oferta de hospedagem nas capitais brasileiras 
teve um crescimento de 71% nos últimos 5 anos, 
passando de 373.673 vagas em 2011 para 639.352 
em 2016. Os dados são do censo feito pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 
pedido do Ministério do Turismo. Os dados foram 
divulgados mês passado.

O levantamento revela também que o Brasil tem 
capacidade para acomodar 2,4 milhões de pessoas 
simultaneamente nos 31.299 meios de hospeda-
gem, como hotéis, resorts e hostels, espalhados 
pelo país.

O Estado de São Paulo é o que concentra o 
maior número de hospedagens. São 507.412 leitos, 
equivalente a 21% de toda a oferta nacional. Os 
quatro estados da Região Sudeste respondem por 
43,1% do total de leitos do Brasil.

Entre as capitais que registraram o maior aumen-
to proporcional na oferta de meios de hospedagem 
destaca-se Belém. A maior cidade do Pará registrou 
um salto de 51% de 2011 para 2016, período em 
que o número de estabelecimentos preparados para 
receber os visitantes aumentou de 93 para 141.

O ministro do Turismo, Max Beltrão, acredito que 
o aumento foi impulsionado pelos megaeventos, 
como a Copa do Mundo (2014) e a Olimpíada (2016).

“Os dados indicam que houve um crescimento 
expressivo na oferta dos meios de hospedagem 

Levantamento mostra que o país tem capacidade de 
acomodar 2,4 milhões de pessoas simultaneamente

no Brasil com o ciclo de megaeventos. Além da 
abertura de novos hotéis, registramos a reforma e 
ampliação de estabelecimentos que já estavam em 
funcionamento”, destacou. “Esse é um legado que 
temos de trabalhar para movimentar a economia do 
País. Os hotéis e similares são tipos de estabele-
cimentos imprescindíveis para o desenvolvimento 
do turismo”, completou o ministro.

A publicação do IBGE destaca também a Copa 
das Confederações (2013) como um dos impor-
tantes indutores do desenvolvimento dos meios de 

hospedagem. “Os grandes eventos internacionais 
realizados no Brasil nos últimos cinco anos exigiram 
expressivos investimentos em infraestrutura. Com-
plementarmente, o setor hoteleiro também investiu 
em novas construções e ampliações de suas insta-
lações”, aponta o resumo técnico do IBGE.

A pesquisa foi realizada em hotéis, motéis, flats, 
pousadas, entre outros. Não foram considerados 
o aluguel de imóveis por temporada ou casas de 
parentes e amigos.

*Fonte: Portal Brasil e Ministério do Turismo

Economistas preveem para 
2017 menor inflação em 11 anos

Dados de levantamento feito pelo Banco Central mostram
mercado financeiro otimista com o custo de vida no Brasil

O mercado financeiro segue otimista 
com a inflação para o ano. Segundo da-
dos Boletim Focus, publicação semanal 
que reúne as projeções de cerca de 100 
analistas, o Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deve terminar 2017 
em 3,45%. Caso esse valor se confirme, 
será o menor nível em 11 anos.

Ainda de acordo com o Boletim 
Focus, os economistas também estão 
otimistas com a inflação do próximo 
ano. A projeção é de que o IPCA de 
2018 fique em 4,20% – número inferior 
ao centro da meta perseguida pelo 
Banco Central.

Meta de inflação
Para os preços não saírem de con-

trole no Brasil, foi criado um sistema de 
metas de inflação. Ele funciona assim: 
o Conselho Monetário Nacional (CMN), 
órgão formado por ministros de Estado, 
define um objetivo a ser perseguido pelo 
Banco Central. Em 2017, a meta é uma 
inflação em 4,5%.

Essa meta, no entanto, permite uma 
margem para abrigar possíveis crises e 
choques de preço. Ou seja, em situa-
ções excepcionais, o IPCA pode chegar 
a, no máximo, 6% e a, no mínimo, 3%. 
Entre os analistas que mais acertam 

as previsões, grupo 
chamado de Top 5, a 
previsão para a infla-
ção de 2017 está em 
3,31% e, para 2018, 
em 4,06%.

Fonte: Portal
Brasil, com infor-

mações do Banco 
Central e do IBGE

Marcos Santos.USP Imagens

José Akim
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Produção industrial cresce em nove
dos 14 locais pesquisados pelo IBGE

Estados do Rio de Janeiro (3,1%), Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,7%) e Minas Gerais (1,6%) foram os que apresentaram as maiores altas de crescimento

Uma pesquisa divulgada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) no dia 8 de agosto, aponta que 
a produção industrial brasileira cresceu 
em nove dos 14 locais pesquisados de 
maio para junho, contrariando um qua-
dro de aparente estabilidade na média 
nacional. Na comparação de um mês 
para outro, o IBGE analisa 13 estados e 
a Região Nordeste, que inclui os resul-
tados de Bahia, Ceará e Pernambuco, 
além dos outros seis estados da região 
que têm indústrias menores.

Os estados do Rio de Janeiro 
(3,1%), Amazonas (2,8%), Pernambuco 
(1,7%) e Minas Gerais (1,6%) foram 
os que apresentaram as maiores al-
tas de crescimento. Também tiveram 
crescimento na produção industrial 
no período São Paulo (0,8%), Paraná 
(0,5%), Espírito Santo (0,1%), Ceará 
(0,1%) e Goiás (0,1%).  Cinco locais 
tiveram quedas entre maio e junho: 
Bahia (-10%), Região Nordeste (-4%), 
Rio Grande do Sul (-1,1%), Pará (-0,4%) 
e Santa Catarina (-0,1%).

A pesquisa do IBGE também apurou 
na comparação com junho de 2016, que 
oito dos 15 locais registraram alta, com 
destaque para o Espírito Santo (10%). 
Mato Grosso manteve-se estável e seis 

locais tiveram queda, entre eles a Bahia 
(-10,9%).

No acumulado de 2017, foram ob-
servados crescimentos em dez locais, 
com destaque para o Espírito Santo 

(4,5%). Cinco locais tiveram queda, 
sendo a mais acentuada registrada pela 
Bahia (-7,4%).

Já no acumulado de 12 meses, 
apenas quatro anotaram altas: Pará 

(4,1%), Rio de Janeiro (1,8%), Santa 
Catarina (1,1%) e Paraná (0,8%). Onze 
locais tiveram quedas na produção, 
com destaque para a Bahia (-8,7%). 
*Com informações da Agência Brasil

David Alves.Palácio Piratini

Licenciamento de veículos com placas em final 5 e 6 
será no mês de agosto

Os proprietários de veículos com 
placas de final 5 e 6 devem realizar o 
licenciamento durante o mês de agosto. 
Quem perder o prazo está sujeito a multa 
a partir de 1º de setembro, até que a 
documentação seja regularizada.

Para fazer o licenciamento, o moto-
rista deve informar o número do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Re-
navam) ao caixa bancário ou selecionar 
a opção em caixas eletrônicos ou internet 
banking. O motorista também pode soli-
citar e retirar o documento pessoalmente 
no Poupatempo ou unidade do Detran 
da cidade onde o veículo está registra-
do, com comprovante de pagamento e 

identidade.
Em 2017, o licenciamento de qual-

quer tipo de veículo custa R$ 85,24. 
Para receber o documento em casa, o 
cidadão paga R$ 11 a mais pela posta-
gem dos Correios. No total, é preciso 
desembolsar R$ 96,24 para regularizar 
o veículo e rodar tranquilamente. Após 
o pagamento, o documento é emitido 
automaticamente e a entrega é realizada 
em até sete dias úteis no endereço de 

registro do veículo.
Quem conduzir veículos com licen-

ciamento vencido está sujeito a multa 
de R$ 293,47. A infração é gravíssima, 
com inserção de sete pontos na habili-
tação e remoção do veículo a um pátio. 
Independentemente do ano de fabrica-
ção, todo veículo precisa ser licenciado 
anualmente para poder circular nas vias 
públicas, uma exigência da legislação 
federal de trânsito.

Divulgação Detran
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Abimaq/Sindimaq celebra 80 anos de atuação
Entidade mantém a união pelo desenvolvimento e fortalecimento da indústria de máquinas e equipamentos no Brasil

Ministério do Turismo abre inscrições
para curso de qualificação no Reino Unido

Cursos são destinados para estudantes de turismo e hospitalidade; serão 120 bolsas de estudo

A Abimaq/Sindimaq (Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos/Sindicato Nacional 
das Indústrias de Máquinas) cele-
bra neste mês de agosto 80 anos 
de atuação. A data foi comemorada 
em um evento com a presença do 
governador Geraldo Alckmin e con-
vidados, que puderam acompanhar 
a trajetória da Abimaq através de 
uma exposição. 

Alckmin destacou a importância 
da indústr ia e a part ic ipação da 
Abimaq ao longo dessas oito dé-
cadas no desenvolvimento do país. 
“A história da Abimaq se confunde 
com a história do Brasil. Se a gente 
imaginar o Brasil da década de 1937, 

quando começou Abimaq, era um 
outro país e isso tem muito a ver 
com a indústria, que é propulsor do 
desenvolvimento, traz salário melho-
res, inovação, agregação de valor, 
um conceito moderno da soberania 
nacional”, disse o governador.

Com o surgimento,  em 1988, 
do Sindicato Nacional da Indústria 
de Máquinas (Sindimaq), uma das 
primeiras entidades sindicais patro-
nais de âmbito nacional, a Abimaq 
passou a se dedicar a questões 
mais amplas do setor, participando 
em prat icamente todos os movi-
mentos realizados em defesa do 
setor, pleiteando redução de juros, 
estabilização do câmbio e redução 
da carga tributária.

O  governador  também reco-
nheceu o trabalho de João Carlos 
Marchesan, presidente do Conselho 
de Administração da Abimaq, sem-
pre buscando melhores condições 
para o setor, como o decreto que 
amplia a devolução de créditos do 
ICMS às fabricantes de máquinas 
agrícolas e amplia ao produtor rural 
pessoa física e à empresa rural a 
utilização deste crédito na compra 
de caminhões, furgões e carrocerias 
da indústria nacional.

Atualmente,  a Abimaq possui 
1.500 associados e 140 colaborado-
res, nove regionais e um escritório 
político em Brasília e 29 Câmaras 

setoriais e seis grupos de trabalho.
Histórico

A Abimaq surgiu em 1937, em 
São Paulo,  como Syndicato dos 
Constructores de Machinas e Aces-
sórios Texteis de São Paulo. Três 
anos mais tarde, com a adesão de 
fabricantes de máquinas para outros 
setores, o sindicato teve sua primei-
ra modificação e passou a se chamar 
Sindicato da Indústria de Máquinas 
do Estado de São Paulo (SIMESP). 
Em 1975, a fim de complementar sua 
atuação, o grupo cria a Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (ABIMAQ) e, em 
1976, o SIMESP muda o nome para 
Sindicato Interestadual da Indústria 

de Máquinas (SINDIMAQ).
Com essas mudanças nas no-

menclaturas, nasce então o Sistema 
ABIMAQ/SINDIMAQ, com o objetivo 
de fortalecer a representação do 
segmento de máquinas e equipa-
mentos. Em 1988 surge, finalmente, 
o Sindicato Nacional da Indústria 
de Máquinas (SINDIMAQ), uma das 
primeiras entidades sindicais patro-
nais de âmbito nacional. A ABIMAQ 
passa a se dedicar a questões mais 
amplas do setor, participando em 
praticamente todos os movimentos 
rea l izados em defesa do setor, 
pleiteando redução de juros, esta-
bilização do câmbio e redução da 
carga tributária.

O Ministério do Turismo abriu ins-
crições para estudantes de Turismo e 
Hospitalidade que desejam realizar cur-
so de qualificação no Reino Unido. São 
120 bolsas de estudos oferecidas pelo 
Programa de Qualificação Internacional 
em Turismo e Hospitalidade (PQI), as 
inscrições seguem até 25 de agosto, 
às 17h.

O edital completo, assim como o 
link para inscrições, estão disponíveis 
no site do PQI (http://pqi.turismo.gov.
br/). As vagas são destinadas a alunos 
regularmente matriculados em cursos 
de bacharelado, licenciatura, tecnólogo 
em Turismo e/ou Hospitalidade de ins-
tituições de ensino superior públicas ou 
privadas. São ainda pré-requisitos para 
a seleção, entre outras exigências, ter 
obtido pontuação acima de 600 no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM); 

comprovar proficiência em língua in-
glesa; além de ter cursado, no mínimo, 
20% e, no máximo, 80% do currículo do 
curso superior.

“O Ministério do Turismo está com-
prometido com a promoção da qua-
lificação dos profissionais do setor e 
agora, com o Brasil + Turismo, estamos 

construindo um programa sólido com a 
atuação em várias frentes e a qualifica-
ção internacional é uma delas. Vamos 
dar aos nossos jovens a oportunidade 
de aprender com alguns dos melhores 
e isso dará, ao Brasil, um importante 
diferencial competitivo”, disse o ministro 
do Turismo, Marx Beltrão.

O curso será ministrado em insti-
tuições superiores do Reino Unido e 
terá formato exclusivo para o Programa 
de Qualificação do MTur. O tempo de 
duração é de aproximadamente 11 
semanas com aulas teóricas e práticas. 
A implementação das bolsas de estudo 
será realizada pela Capes. A alocação 
dos estudantes nas instituições inter-
nacionais será de responsabilidade da 
Association of Colleges (AoC), outro 
parceiro do Ministério do Turismo no 
programa.

Divulgação

Gilberto Marques/A2img Gilberto Marques/A2img
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Indústria cresce meio por cento no semestre 
e tem melhor resultado em 14 anos

O levantamento foi divulgado neste dia 1º de agosto e indicam o melhor resultado
para os seis primeiros meses desde a expansão de 3% no mesmo período de 2003

O primeiro semestre de 2017 se 
encerrou com um crescimento de 
0,5% (meio por cento) na produção 
industrial brasileira, conforme dados 
fazem parte da Pesquisa Industrial 
Mensal Produção Física Brasil (PIM
-PF) do IBGE. O levantamento foi 
divulgado neste dia 1º de agosto e in-
dicam o melhor resultado para os seis 
primeiros meses desde a expansão de 
3% no mesmo período de 2003.

Embora o primeiro semestre do 
ano tenha apresentado esse resultado 
positivo, é importante salientar que, 
na série livre de influências sazonais, 
a indústria fechou junho com cresci-
mento zero frente a maio, após dois 
meses consecutivos de crescimento, 
período em que acumulou expansão 
de 2,5%.

Expansão de 0,5% - Na série sem 
ajuste sazonal, no confronto com igual 
mês do ano anterior, o resultado da 
indústria apontou expansão de 0,5% 
em junho de 2017, segundo resultado 
positivo consecutivo, mas menos in-
tenso do que os 4,1% do mês anterior, 
na mesma base de comparação.

Entretanto, o indicador acumulado 
nos últimos doze meses fechou junho 
com queda de 1,9%. Isso representa 
a continuidade da redução no ritmo 
de queda na taxa anualizada, que 

vem se verificando desde junho de 
2016, quando a retração da indústria 
foi de 9,7%,

Segundo a pesquisa do IBGE, a 
estagnação verificada de maio para 

junho reflete queda em duas das 
quatro grandes categorias econômi-
cas e em 12 dos 24 ramos industriais 
pesquisados.
*Com informações da Agência Brasil

Lays Guerrero

Embraer promove tecnologia e serviços
em feira de aviação executiva em São Paulo

Aeronaves estarão expostas na Labace, maior feira de aviação executiva da América Latina

O aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo, recebe entre os dias 15 e 17 de 
agosto as mais recentes inovações em 
tecnologia, design de interiores e servi-
ços que a Embraer traz para o mercado 
global de aviação executiva.

Entre os destaques estão a família 
Legacy 450/500, a mais avançada da 
categoria de aeronaves de médio porte, 

e o Phenom 300, o jato executivo mais 
vendido do mundo nos últimos quatro 
anos. A mostra inclui ainda o Phenom 
100, o modelo líder do mercado brasi-
leiro e o Legacy 650, única aeronave do 
mercado com 10 anos de garantia, que 
pode levar confortavelmente até 14 pas-
sageiros em três ambientes de cabine.

As aeronaves estarão em exposição 

durante a Labace (Latin American 
Business Aviation Conference & 
Exhibition), maior feira de aviação 
executiva da América Latina, que 
este ano completa 15 anos. O even-
to é organizado pela ABAG (Asso-
ciação Brasileira de Aviação Geral), 
entidade que reúne as principais 
empresas do segmento de aviação 
geral no país, desde fabricantes de 
aeronaves, fornecedores de peças, 
táxi aéreo e escolas de formação 
de pilotos.

“Num país de dimensões con-
tinentais como o Brasil, a aviação 
executiva desempenha um papel 

estratégico para o desenvolvimento 
econômico. Nossos clientes, dos mais 
variados setores produtivos e de servi-
ços, se utilizam desse meio diariamente 
para prospecção de negócios e visita 
às operações e fornecedores dentro e 
fora do país. De forma ágil, eficiente e 
segura ganha-se assim produtividade no 
dia a dia entre a ligação de cidades que 

não são atendidas ou são parcialmente 
servidas pelo transporte aéreo regular”, 
disse Gustavo Teixeira, diretor de ven-
das da Embraer Aviação Executiva para 
América Latina. 

Durante a Labace, a Embraer 
também promoverá suas inovações 
na área de serviços, que colocam a 
companhia no topo das pesquisas de 
satisfação do cliente. Com a maior es-
trutura de suporte instalada no Brasil, 
os clientes dos 180 jatos executivos 
Embraer de matrícula nacional con-
tam com uma ampla rede de oficinas 
próprias e autorizadas e represen-
tantes técnicos pelo país, central de 
atendimento e engenharia na sede da 
companhia em São José dos Campos, 
centro de treinamento de pilotos em 
Guarulhos, e amplo estoque de peças 
nacionalizadas. Além disso, a Embraer 
oferece no aeroporto de Sorocaba, 
uma gama de serviços para proprie-
tários de modelos de aeronaves de 
todas as marcas.
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Tenaris aposta no mercado
de exportação para superar a crise

Volkswagen do Brasil eleva em 52% as
exportações entre janeiro e julho de 2017

Mercados que mais compraram veículos da Volkswagen do Brasil foram a Argentina e o México

Em um cenário de recessão econômica e ausência de
projetos no Brasil, fabricante de tubos conquista obras no

mercado externo gerando empregos na região
A Tenaris Confab fortaleceu nos úl-

timos anos o seu plano estratégico de 
diferenciação de produtos e serviços 
e a diversificação do seu mercado de 
atuação para superar a crise em que o 
Brasil passa atualmente, a pior em 20 
anos. Entre os projetos recentes está 
a produção de 163 mil toneladas de 
tubos para a construção de um duto 
de condução de gás natural no Egito, 
projeto mais complexo e desafiador já 
produzido no Brasil.

A fabricação dos tubos será rea-
lizada na planta produtiva de Pinda-
monhangaba, que em junho deste ano 
passou por um investimento de 10 mi-
lhões de dólares em equipamentos e 
na adaptação das áreas com foco em 
melhorias de segurança e qualidade, 
número que faz parte de um total de 
US$ 370 milhões investidos no Brasil 
nos últimos 5 anos para atender o 
Pré-Sal e o mercado de exportação. 

Os tubos para o projeto começam a 
ser fabricados no segundo semestre 
de 2017, com entregas previstas até 
março de 2018.

Para atender à demanda de pro-
dução, a Tenaris contratou 160 novos 
funcionários entre maio e junho, que 
passaram por vários programas de 
treinamento e integração l igados 
especialmente às questões de segu-
rança. 

“Estamos diante de um projeto de 
exportação de grande porte e alta 
complexidade técnica, com prazos 
desafiadores. A contratação desses 
profissionais e o processo de integra-
ção foram etapas importantes para 
estarmos preparados para essa de-
manda, atuando com a segurança dos 
profissionais envolvidos e atendendo 
às exigências técnicas do cliente. 
Concluir essa obra com sucesso pode 
significar futuras possibilidades junto 

ao mesmo cliente ou em novos pro-
jetos que possam surgir no mercado 
internacional”, destaca a Diretora de 
Recursos Humanos, Ivani Silveira.

Plano Estratégico
Dentro da diversificação de seu 

mercado de atuação, a TenarisCon-
fab participou nos últimos três anos 
de grandes projetos internacionais, 
como a produção de cerca de 15 mil 

toneladas de tubos para um projeto na 
Angola, e 26 mil toneladas para outro 
projeto em Gana. “Em um cenário de 
recessão econômica, baixa exigência 
de Conteúdo Local e ausência de pro-
jetos no Brasil, situação que deverá 
perdurar ainda por alguns anos, a 
Tenaris é uma das poucas empresas 
da região que está exportando e con-
tratando”, reforça Ivani.

A Volkswagen do Brasil re-
gistrou um aumento de 52% nas 
exportações nos primeiros sete 
meses de 2017, em comparação 
com o mesmo período de 2016. 
Foram 102.571 unidades expor-
tadas esse ano, contra 67.372 
no ano passado. O Gol, modelo 
mais exportado, vendido e pro-
duzido do mercado nacional, 
também apresentou uma per-
formance forte, com aumento de 
77% nos embarques no período.

“As exportações são uma 
estratégia de longo prazo. Mais 
do que uma venda a um outro 
mercado, a exportação é um re-
lacionamento. São feitos investi-
mentos para reforçar a presença 
de determinado modelo em um 
novo mercado. Desde outubro 
de 2016, a marca Volkswagen trabalha 
a região SAM, que congrega 29 países 
da América do Sul, Central e Caribe. 
Como presidente e CEO dessa região, 
além do Brasil, minha tarefa é de am-
pliar nossa atuação nesses mercados 
e aumentar a nossa participação de 

mercado da Volkswagen. Há um po-
tencial enorme a ser explorado nesses 
países. Nossa expectativa para 2017 é 
de aumentarmos em 50% nossas ex-
portações”, avaliou o Presidente e CEO 
da Volkswagen do Brasil e América do 
Sul (SAM), David Powels.

Os mercados que mais receberam 
os veículos produzidos pela Volkswa-
gen do Brasil foram Argentina, onde 
a marca tem sido líder de vendas há 
alguns anos, com 56.458 unidades 
exportadas em 2017, e o México, com 
27.269 unidades.

O modelo mais exportado no 
primeiro trimestre de 2017 con-
tinua sendo o Gol, com 50.393 
unidades embarcadas, seguido 
pela Saveiro, com 16.008 uni-
dades, o Voyage, com 15.697 
unidades, e o up!, com 13.789 
unidades.

Maior exportadora
A Volkswagen do Brasil é a 

maior exportadora de veículos 
da história do País, com mais 
de 3,5 milhões de unidades 
embarcadas para 147 países. 
O primeiro embarque de veícu-
los para mercado no exterior, 
foi realizado em 1970, quando 
foram exportadas 13 unidades 
dos modelos Kombi e Variant, 
com destino ao México e países 
da América do Sul.

Em 2016, foi a líder de exportação 
do setor automotivo, com 107.322 uni-
dades embarcadas para 16 países. O 
modelo mais exportado em 2016 foi o 
Gol, com 49.911 unidades, seguido do 
up! (20.318), Voyage (17.512), Saveiro 
(12.443).              Fonte: Volkswagen
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