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Geração de emprego e renda concentra despesas federais 
 

Especialistas apontam que o governo após 24 anos 

começou a mudar seu foco no direcionamento de recursos 

públicos da geração de emprego e renda para 

investimentos de.SÃO PAULO 

Especialistas apontam que o governo após 24 anos 

começou a mudar seu foco no direcionamento de recursos 

públicos da geração de emprego e renda para investimentos 

de modo a elevarem a eficiência e produtividade da 

economia brasileira. Contudo, para eles, essa mudança 

deveria ser mais intensa. De acordo com o Portal da 

Transparência do Governo Federal, os programas ligados ao 

trabalho, renda e emprego é que mais concentram as 

despesas públicas em 2012 até setembro, R$ 26,593 bilhões. 

Contudo, os gastos no pagamento de seguro-desemprego são 

os maiores nesse quesito, representam 57% do total (ou R$ 

15,276 bilhões). Fora disso, para fomentar o trabalho, o 

direcionamento de recursos vai em maior número (R$ 154 

milhões) para subsídio em operações de microcrédito, 

recebidos por instituições financeiras, como o Banco do Brasil. 

Depois de programas ligados ao emprego e renda, as 

despesas do Governo Federal são de operações de 

financiamentos especiais (R$ 15,007 bilhões). Neste mesmo 

tópico, os maiores gastos são também para fomentar o 

trabalho, cujo montante (R$ 11,144 bilhões) vai para 

financiamentos de programas do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Outros R$ 

2,384 bilhões vão para concessão de financiamento estudantil 

(FIES). 

Dentre os programas, o Portal mostra que o terceiro 

lugar nas despesas do Governo Federal é do Bolsa Família, 

de R$ 13,159 bilhões. O total dos gastos com programas 

dentro da equipe da presidente Dilma Rousseff soma R$ 

1,072 trilhão neste ano. 

"Desde a Constituição Federal de 1988, os direitos 

sociais foram garantidos, o que elevou a carga tributária de 

22% do PIB [Produto Interno Bruto] para 35% do PIB. A maior 

parte dos recursos foi para previdência social, saúde e 

educação, e por isso cresceu a administração pública e a 

transferência de renda. Isto foi positivo porque mesmo com a 

aposentadoria, gerou mais renda às famílias [o que elevou o 

consumo, a produção e, assim, a economia]. Contudo, não 

sobraram muitos recursos públicos para investimentos, o que é 

necessário agora", entende o analista da Tendências 

Consultoria, Felipe Salto. 

Segundo o especialista, como, neste momento, a 

economia não apresenta uma forte aceleração da atividade 

econômica, é preciso elevar a oferta e um meio de se fazer 

isso é subir os investimentos tanto públicos como privados para 

gerar mais produtividade no País. E esta conscientização, o 

governo sinaliza que esta tendo. 

"Mas a administração pública precisa conduzir melhor 

seus gastos, principalmente, com o custeio da máquina pública. 

Um modo de se fazer isso é colocar um limite para o gasto 

com o funcionalismo, que hoje é bem maior do que 50% do 

PIB. Isto faria com que continuasse a crescer, porém mais 

contido", sugere Salto. 

Para o analista da Tendências, o problema é que as 

despesas com relação ao PIB crescem mais do que a receita, 

influenciado, entre outras questões pela menor arrecadação 

de impostos ao mesmo tempo em que é mantida o mesmo 

número de servidores públicos. 

"Isto fará com que o superávit primário - economia 

para o pagamento dos juros da dívida pública - seja baixo. 

Acreditamos que neste ano, o superávit primário seja de 2,6% 

do PIB, mesmo patamar esperado para 2012 - inferior à 

meta de 3,3% do PIB", aponta o especialista. 

Tendência 

Salto prevê que os gastos com programas ligados ao 

emprego e renda devem continuar altos. Porém, é possível que 

no longo prazo mude o cenário, com mais investimentos, se 

tiver esforço da administração pública. 

Já o professor das Faculdades Rio Branco, Carlos 

Eduardo Stempniewski, comenta que será difícil aumentar os 

investimentos, e assim, melhorar a produtividade no Brasil, sem 

mudar a ideologia da gestão de Dilma Rousseff de não 

liberar a administração de um projeto, por exemplo, para o 

privado. 

"Destinar recursos para gerar emprego e renda é 

importante em uma economia em crescimento. Mas o cenário 

atual é de retração do PIB e poucos recursos públicos, o que 

faz ser necessário o investimento privado. Mas nenhum 
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empresário vai querer ter um sócio como o governo [por conta 

da credibilidade em execução de obras], além de ter uma 

taxa de retorno baixo [de 6%] ao investir em um projeto", 

justifica o professor. 

"O governo ensaia ajudar os empresários para 

conseguir aumentar os recursos destes projetos necessários ao 

País, mas fica só no anúncio, como aconteceu com o pacote de 

concessões de rodovias e ferrovias", conclui. 
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Dados parciais já indicam que o 3º trimestre será o 

mais forte do ano em demanda. Por William Nicolau 

A Resolução nº 3.911 assinada pela Câmara de 

Comércio Exterior(Camex), que permite a elevação tarifária 

temporária da Tarifa Externa Comum (TEC) em razão de 

desequilíbrios derivados da conjuntura econômica 

internacional, representa mais um avanço no sentido de 

fortalecer a cadeia de produção química brasileira. Isso 

porque da lista de 100 produtos inicialmente incluídos na 

medida mais de 20 são produzidos pela cadeia química-

petroquímica-plástica, entre eles os laminados de PVC, filmes 

BOPP, utilidades domésticas plásticas e filmes de polietileno e 

os polietilenos. 

Com a economia global ainda dando sinais de 

dificuldade na retomada de demanda, o desafio do 

crescimento doméstico não dá trégua, colocando novos 

obstáculos para a indústria nacional. Como o mercado 

brasileiro está mais favorável do que outros ao redor do 

mundo, que estão mais suscetíveis à crise global, o Brasil 

tornou-se um destino atraente de muitos produtos e insumos 

oriundos desses países. 

No caso do setor químico, petroquímico e plástico, base 

da quarta maior cadeia em importância na formação do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional, tal fenômeno é agravado 

pelo diferencial de competitividade com que a indústria norte-

americana passou a contar nos últimos anos pela utilização do 

gás de xisto e pela indústria asiática, que conta com uma 

estrutura de impostos e custos de mão de obra drasticamente 

inferiores aos brasileiros. 

O Programa Export Plastic apresenta bons resultados, o 

que coloca o Brasil em destaque como player global 

Dessa forma, quem acaba prejudicada por esse 

excesso de oferta é a indústria brasileira, que se encontra 

momentaneamente em desvantagem competitiva e vê sua 

produção ser impactada de forma profunda, 

consequentemente colocando em risco milhares de postos de 

trabalho. Isso se reflete na primarização da nossa pauta de 

exportações, com participação cada vez menos de produtos 

manufaturados, e no acréscimo das importações de 

transformados. 

Com a elevação tarifária, a indústria brasileira terá 

condições de se defender contra a concorrência predatória e 

manter a tendência de crescimento da produção e das vendas 

no mercado interno. Aliás, dados parciais já indicam que o 

terceiro trimestre será o mais forte do ano em demanda, 

sinalizando melhores expectativas para o segundo semestre 

na comparação com o anterior. 

Para colher resultados relevantes, é importante que se 

tenha objetivos claros, benefícios reais para todos os públicos 

envolvidos e que as ações sejam feitas de forma alinhada. Foi 

o que orientou toda a cadeia química e dos plásticos na 

elaboração da Resolução nº 3.911. Atendendo à consulta 

pública da Camex, as associações do setor se mobilizaram de 

forma transparente e coordenada, indicaram seus pleitos e 

conseguiram aceitação geral. 

Outros exemplos recentes confirmam a capacidade de 

influenciar da cadeia produtiva brasileira de plástico quando 

unida. Um dos mais importantes foi a aprovação da PRS 72 

pelo Senado, que permitirá acabar a partir de 2013 a 

chamada guerra dos portos: a importação incentivada de 

resinas e transformados plásticos em alguns estados da União. 

A aprovação do Reintegra, que devolve 3% do IPI incidente 

sobre produtos destinados àexportação, foi outra conquista. 

Da mesma forma, a desoneração do INSS foi apresentada e 

negociada com o governo, que entendeu que a medida traria 

impactos positivos para a indústria de transformação plástica 

e para os trabalhadores. 

O Programa Export Plastic é outro exemplo positivo. 

Parceria entre a cadeia do plástico e o governo brasileiro, 

reúne toda a indústria do plástico no Brasil em torno de 

objetivos comuns, como geração de empregos e fomento à 

exportação. Ano a ano, o programa tem apresentado 

resultados positivos, que contribuem para a balança comercial 

brasileira e, cada vez mais, para colocar o Brasil em posição 

de destaque como player global. Cabe citar que as empresas 

participantes do programa cresceram o volume de suas 

exportações em 63% entre 2008 e 2011, enquanto a 

exportação total de transformados plásticos decresceu 5% no 

mesmo período. 
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Muito já foi conseguido, muito há ainda a se fazer. As 

grandes conquistas esperadas pelo setor são a desoneração 

das matérias-primas petroquímicas e a redução do IPI dos 

transformados plásticos, equalizando sua competitividade com 

os produtos sucedâneos. Ambas as medidas fazem parte as 

propostas encaminhadas ao governo pela Câmara de 

Competitividade da Indústria Química no contexto do 

Programa Brasil Maior. São iniciativas relevantes capazes de 

gerar um novo ciclo de investimentos, revertendo o déficit da 

balança de pagamentos do setor, que em 2011 superou os 

US$ 26 bilhões. 

A convergência de esforços entre a iniciativa privada, 

por meio de sua cadeia produtiva, e o governo tem trazido 

resultados positivos para o país. Só com a união de todo o 

setor é possível sensibilizar os formuladores dapolítica 

industrial brasileira para as questões que desafiam a nossa 

competitividade. Devemos nos manter nesse caminho para 

enfrentarmos a crise econômica mundial e para garantir que a 

indústria nacional continue na trilha do crescimento sustentável, 

através do aquecimento da produção e das vendas, da 

criação de empregos e defesa de nossa balança comercial. 
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A Lei nº 12.715, de 17 de setembro, resultado da 

conversão da Medida Provisória (MP) nº 563, entre outros 

pontos, criou o Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à 

Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). 

Com isso, pessoas físicas e jurídicas podem deduzir do 

Imposto de Renda doações e patrocínios a instituições 

dedicadas ao tratamento de câncer e reabilitação de 

pessoas com deficiência. 

A criação dos programas, por si só, pode ser 

considerada um grande avanço na implantação de incentivos 

fiscais à saúde, mas uma importante alteração proposta pelas 

entidades sem fins lucrativos (que conduzem grande parte dos 

atendimentos dessa natureza) e aprovada na Câmara 

possibilita que a medida seja mais atrativa para o 

empresariado. É que, a princípio, para pessoas jurídicas a 

dedução era de até 50% do valor doado e até 40% dos 

patrocínios. Agora, o percentual passa a ser de 100% para 

doações e para patrocínios - até o limite de 1% do valor do 

Imposto de Renda devido, conforme recente ajuste da MP nº 

582, de 21 de setembro. 

Essa mudança é fundamental para alcançar o benefício 

social pretendido pela lei, já que há uma série de incentivos 

que permitem dedução integral. E, em se tratando de uma 

área tão importante como a saúde, é mais do que necessário 

que o percentual previsto para dedução do valor aplicado 

mantenha equidade com as demais leis de incentivo fiscal 

para diferentes setores, como a Lei Rouanet (incentivo à 

cultura). Aliás, o que inicialmente parece apenas um pequeno 

ajuste, em uma análise mais detalhada pode relembrar a 

necessidade de pensar em uma política de incentivo fiscal mais 

coesa, articulada e, até mesmo, mais eficiente. 

A baixa adesão do empresariado às leis de incentivo 

fiscal surpreende 

Não é de hoje que a baixa adesão do empresariado 

às leis de incentivo fiscal surpreende. Exemplo disso ocorre 

com a chamada Lei do Bem - Lei nº 11.196. Editada em 2005, 

tem como objetivo criar um mecanismo de consolidação de 

incentivos fiscais para fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento em inovação tecnológica realizada por 

pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro real. 

A lei permite duas formas de investimento em pesquisa 

e desenvolvimento (P&D). A primeira, diretamente feita pela 

pessoa jurídica com a possibilidade de alcançar o benefício 

fiscal de 200% de dedução do valor investido do seu lucro 

líquido apurado. A segunda possibilidade consiste na 

realização de uma parceria entre a pessoa jurídica e uma 

instituição de ciência e tecnologia (ICT), que efetivamente 

executará o projeto, cujo benefício fiscal será de 50% a 

250% do valor investido, mas inversamente proporcional ao 

direito de propriedade registrado. 

Contudo, desde a sua vigência, apenas 2072 empresas 

do país tiveram projetos aprovados e puderam, efetivamente, 

se beneficiar dos incentivos. Isso porque a legislação ainda é 

confusa e burocrática, diferindo conforme a aplicação dos 

recursos, em cálculos e deduções e forma de adesão ao 

incentivo. Obviamente, a aplicação dos vários incentivos fiscais 

possui peso diferenciado no resultado das empresas que 

apuram seus resultados pelo lucro real, mas do ponto de vista 

prático a lei ainda é bastante complexa. 

Por outro lado, não há como negar também que existe 

grande desconhecimento por parte das empresas. E, dentre as 

empresas que conhecem, poucas possuem organização e 

efetivo intercâmbio entre seus setores para uma aplicação 

positiva da lei. Nesse ponto, é fundamental que o 

empresariado busque, além de conhecimento, agentes que 

possam auxiliá-lo a estabelecer a melhor alternativa. De nada 

adianta os diversos incentivos, se eles não puderem ser 

aproveitados com efeitos positivos tanto para as empresas 

como para a sociedade, que é o que se espera das leis de 

incentivos fiscal. 

Identificação com a causa certamente há, mas falta 

também organização e disposição do Estado em ampliar a 

política de benefícios fiscais para as empresas tributadas pelo 

regime do lucro presumido, já que elas representam o maior 

número de empresas do País (faturamento anual de até R$ 48 

milhões). 

Da mesma forma, da parte do governo é essencial 

estudar e aperfeiçoar a legislação vigente, assim como 
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estabelecer mecanismos mais eficientes e atrativos. Não há 

dúvida de que os incentivos fiscais são ferramentas 

importantes e, quando bem conduzidos, trazem resultados 

positivos para toda a sociedade. Mas é necessário que esta 

parceria entre poder público e iniciativa privada tenha a 

devida atenção e o efetivo aproveitamento social ou 

tecnológico. 
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A implantação de um Polo Naval na Zona Franca de 

Manaus chamou a atenção de visitantes na abertura da 24ª 

edição do Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, 

Construção Naval e Offshore (Exponaval). O evento, 

promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval 

(Sobena), vai até sexta-feira (19), no Rio de Janeiro, com o 

tema “Sobena: Cinquenta anos dedicados ao 

desenvolvimento da engenharia”, em homenagem às cinco 

décadas de existência da entidade. 

Empresários, profissionais do setor e, principalmente, 

estudantes de engenharia fizeram do estande do Amazonas - 

parceria entre a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico (Seplan-AM) e Serviço de Apoio 

a Micro e Pequena Empresa (Sebrae) – um dos mais visitados 

no primeiro dia do evento. A maioria dos visitantes queria 

tirar dúvidas a respeito dos incentivos fiscais concedidos na 

Zona Franca e como eles impactam a implantação do Polo 

Naval do Amazonas.   

A curiosidade despertada pela consolidação da 

indústria de navegação no Estado é reflexo do bom momento 

pelo qual o segmento passa no País. “Nesses 50 anos de 

Sobena, hoje é o melhor momento da história do setor naval 

do País”, frisou o presidente da Sociedade,  Alceu Mariano. 

Ele acrescentou que, além de conseguir atender à demanda 

interna, o  setor se prepara para ser forte e competitivo no 

mercado internacional. “Queremos que o fato de produzir no 

Brasil seja uma vantagem e não um limitador”, frisou.  

Programação 

O estande do Amazonas está localizado no terceiro 

andar da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 

sede do evento. Cerca de 30 empresas do setor naval  estão 

presentes na Exponaval 2012. Além delas , há estandes de 

estaleiros, indústrias offshore, fornecedoras de componentes e 

serviços e de instituições de ensino e pesquisa do setor naval. 

Paralelamente à feira ocorre o congresso técnico. Em 

destaque, a apresentação de seis painéis com os temas: 

Transporte hidroviário: uma alternativa de mobilidade urbana; 

A indústria naval brasileira e o conteúdo nacional; Eficiência 

energética: um caminho para reduzir os impactos ao meio 

ambiente marinho; Situação atual do sistema portuário 

brasileiro; e Engenharia naval militar no Brasil. 

As sessões técnicas envolvendo a apresentação de 89 

trabalhos selecionados pelo comitê técnico do congresso serão 

realizadas nas manhãs dos dias 16, 17 e 18. A programação 

diária é distribuída por cinco sessões paralelas, 

compreendendo 23 sessões técnicas. 

Um dos destaques da programação de terça-feira, dia 

16, é a palestra do professor emérito de arquitetura naval do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) sobre  cálculo 

de efeitos de onda para navios e estruturas offshore. Este 

trabalho garantiu ao professor a vitória no prêmio “Sobena 

International Award”. 

Durante o evento também ocorrerá a eleição para a 

formação da nova diretoria da Sobena para o biênio de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 
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A comparação entre agosto de 2012 (US$ 3.635 

bilhões) e agosto de 2011 (US$ 3.937 bilhões) indica queda 

de 7,68%. 

MANAUS – O  Polo Industrial de Manaus (PIM) 

registrou faturamento de US$ 24.4 bilhões até agosto deste 

ano, enquanto que no mesmo período de 2011 o montante foi 

equivalente a US$ 27.158 bilhões (–10,15%). Já a 

comparação entre agosto de 2012 (US$ 3.635 bilhões) e 

agosto de 2011 (US$ 3.937 bilhões) indica queda de 7,68%. 

Verificando o resultado em reais, a variação apresenta 

alta. O PIM faturou, no mesmo período, R$ 46,566 bilhões, o 

que representa um crescimento de 6,06% em relação ao 

mesmo período de 2011 (R$ 43.907 bilhões). O faturamento 

de R$ 7,373 bilhões, alcançado pelo PIM no mês de agosto, 

particularmente, representou recorde mensal em reais, 

superando a marca anterior de R$ 7,135 bilhões, alcançada 

em novembro do ano passado. 

“A diferença entre os resultados nas duas moedas pode 

ser explicada principalmente pela variação cambial no 

período, pois houve uma valorização superior a 27% do dólar 

frente o real entre 2011 e 2012. Os números, no geral, estão 

dentro do esperado”, disse o Superintendente da Zona 

Franca de Manaus, Thomaz Nogueira. 

Quanto à mão de obra, no mês de agosto o Polo 

empregou um total de 119.280 trabalhadores, entre efetivos, 

temporários e terceirizados, o que corresponde ao seu 

segundo melhor resultado de empregabilidade em 2012 e a 

um avanço de 0,44% ante o mês anterior, quando foram 

registrados 118.752 trabalhadores. Com os resultados de 

agosto, a média mensal de mão de obra do PIM chega a 

118.231 trabalhadores no ano, o que representa uma 

evolução de 0,85% em relação à média de empregos 

registrada no mesmo intervalo de 2011 (117.225 

trabalhadores). 

As exportações evoluíram na comparação com o ano 

passado. No acumulado de 2012 (janeiro a agosto), o PIM 

exportou o volume de R$ 1,041 bilhão, o que representa um 

crescimento de 19,39% em relação ao mesmo período de 

2011, quando foram exportados R$ 871.902 milhões. Em 

dólares, as exportações também tiveram ligeira alta de 0,7%, 

passando de US$ 538.4 milhões entre janeiro e agosto de 

2011 para US$ 542.1 milhões no mesmo intervalo deste ano. 

O volume de exportações de R$ 177.775 milhões (US$ 

87.643 milhões) registrado em agosto foi o melhor do ano e o 

resultado mensal de vendas externas mais exitoso das 

fábricas de Manaus desde julho de 2010, quando foram 

registradas exportações de R$ 193,9 milhões. 

Eletroeletrônico lidera participação 

Com faturamento de R$ 21.364 bilhões entre janeiro e 

agosto deste ano, o segmento Eletroeletrônico (incluindo Bens 

de Informática) foi responsável no período por mais de 45% 

do faturamento global do PIM e, na comparação com o 

mesmo intervalo do ano passado, obteve um crescimento de 

14,49%. Embora o desempenho tenha sido bastante positivo 

tendo como base a moeda brasileira, em dólar, no entanto, o 

segmento apresentou queda de 3,4% em seu desempenho na 

comparação com o período de janeiro a agosto do ano 

passado. 

Há casos de setores que apresentaram evolução em 

seus desempenhos adotando-se como base tanto o real quanto 

o dólar, dentre os quais o segmento Químico (crescimento de 

21,16% em reais e de 2,5% em dólar), Bebidas (crescimento 

de 40,49% em reais e de 17,33% em dólar) e Isqueiros, 

Canetas e Barbeadores Descartáveis (crescimento de 25,68% 

em reais e de 6,4% em dólar). O segmento de beneficiamento 

de borracha foi o que obteve melhor desempenho no intervalo 

de janeiro a agosto deste ano. Nesse período, o subsetor 

faturou R$ 31.309 milhões (US$ 15.783 milhões) e atingiu um 

crescimento de 529,28% em reais e de 414,15% em dólar. 

Embora o seu resultado no acumulado do ano continue 

negativo em 17,44% em relação a 2011, o Polo de Duas 

Rodas atingiu no mês de agosto faturamento de US$ 712.2 

milhões, sua segunda melhor marca mensal de 2012. 
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Painel Econômico 
 

A Braskem, companhia líder das Américas em produção 

de resinas e a maior produtora de biopolímeros do planeta, 

com várias unidades produtivas espalhadas pelo Brasil e pelo 

mundo, agora quer tornar-se a líder mundial em química 

sustentável até 2020. O primeiro passo foi a instalação da 

unidade de plástico verde, em 2010, no Rio Grande do Sul, 

feito a partir de etanol de cana-de-açúcar, matéria-prima 

100% renovável. A informação foi transmitida por Frank 

Alcântara, diretor de Marketing da companhia, durante 

almoço que ofereceu à imprensa, em Porto Alegre, 

comemorativo dos 10 anos da empresa. A meta de alcançar a 

liderança da química sustentável tem como um dos principais 

vetores a ampliação dos recursos dedicados à busca da 

inovação e tecnologia e, especialmente, ao desenvolvimento 

de novos polímeros a partir de matérias-primas renováveis, 

como uma planta de propeno verde para produção de 

polipropileno de origem renovável. A Braskem tem, no Polo de 

Triunfo, seus mais modernos ativos. Lá, emprega duas mil 

pessoas e mantém cerca de 4 mil prestadores de serviços. Nos 

últimos anos, aplicou mais de R$ 2 bilhões em novas fábricas 

gaúchas, como as de butadieno e eteno verde. 

Fronteira 

Autoridades do Brasil e do Uruguai estarão reunidas no 

6º Encontro Internacional de Associações Comerciais e 

Industriais, dias 18 e 19 de outubro, no Centro de Eventos 

Verde Plaza, em Santana do Livramento. Os debates serão 

focados no tema Desenvolvimento das Regiões de Fronteira. 

Entre os assuntos abordados, estarão aspectos relacionados à 

infraestrutura e à criação dos freeshops de fronteira, no lado 

brasileiro, recentemente aprovada pelo Senado. O encontro 

terá como painelistas o presidente da Câmara dos Deputados, 

Marco Maia, a senadora Ana Amélia Lemos, o deputado 

estadual Frederico Antunes, o senador uruguaio Tabaré Viera 

e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, 

Paulo Ziulkoski. É aguardada também a participação do 

prefeito de Uruguaiana, Sanchotene Felice. 

Wurth 

A empresa alemã Wurth, que tem centro de distribuição 

e loja em Porto Alegre e em outras capitais brasileiras, está 

comemorando 40 anos de Brasil e pretende aplicar mais de 

R$ 50 milhões na operação local. Logística, rede de lojas 

próprias e manufatura são os focos de investimentos da 

empresa. A filial brasileira da multinacional alemã prevê 

faturamento de R$ 500 milhões em 2012. 

Economistas 

O papel do economista-perito nas áreas criminal, civil e 

trabalhista será discutido pelo Conselho Regional de 

Economia, às 18h30min, no Hotel Plaza São Rafael, com a 

economista Simone Magalhães e a jornalista Denise Nunes. O 

economista-perito é um profissional cada vez mais requisitado 

pela Justiça para auxiliar na análise e instrução das provas. 

Denise também fará uma abordagem sobre a evolução dos 

jornalismo econômico e as relações entre repórteres e as 

fontes de informação. 

Mais buscados 

O buscador de viagens Mundi divulgou levantamento 

para apontar os 5 hotéis mais buscados na cidade de Porto 

Alegre. Os dados mostram que o Blue Tree Millenium Flat 

Porto Alegre foi o mais procurado pelos usuários, com 

13,74%, à frente do Harbor Hotel Regent Suites, que teve 

12,61%, e do InterCity Express Porto Alegre, com 9,72%. O 

curioso é que não há nenhum hotel 5 estrelas entre os 

primeiros colocados. O site também identificou que o tempo 

médio de permanência na cidade é de 3,5 dias. A pesquisa 

foi realizada entre julho e setembro de 2012 e considerou 

buscas por hotéis apenas na Capital. 

Rastros do Pampa 

A Vinícola Guatambu, de Dom Pedrito, está lançando 

duas varietais do vinho Rastro do Pampa, Cabernet Sauvignon 

e Merlot, ambas de 2011. É um vinho que marcou a trajetória 

do novo empreendimento do empresário rural Valter José 

Pötter pelos prêmios nacionais e internacionais que conquistou. 

A edição 2011 é resultado da espetacular safra ocorrida na 

Campanha naquele ano; com coloração rubi, exibe uma 

explosão de aromas de frutas negras, boa complexidade, 

maciez e taninos maduros, marca dos terroirs da região. 

Passou dois meses em barril de carvalho francês e ficou 

aveludado e delicado. Foram elaboradas 13.400 garrafas 

numeradas. É ideal para acompanhar um filé mignon bem 
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suculento de novilho Polled Hereford ou um bife de pernil de 

cordeiro Texel. 

O Dia 

O Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa 

realizará, às 8h, encontro para discutir a função de secretário 

no Conselho de Administração, com o advogado Michel 

Gralha, o administrador de empresas Egon Handel e 

mediação do coordenador-geral do Capítulo Sul do IBGC, 

Robert Juenemann, e da diretora da Tondo Consultoria, 

Cláudia Tondo, na Amcham Business Center (rua Dom Pedro II, 

861, 8º andar).Marcus Paim, da Paim Comunicação e da Oito 

Endobranding, participará de café da manhã na ABRH-RS, às 

8h30min, na Casa Vetro, rua Veríssimo de Amaral, 150 - 

Jardim Europa.A Fundação de Economia e Estatística realizará 

o Simpósio Sustentabilidade, Erradicação da Pobreza e 

Economia Verde, às 14h, em seu auditório, com Marilene 

Schmarczek (SBPC-RS), Antonio David Cattani (PPGS-Ufrgs), 

Adriana Ferrarini (Unisinos), Clitia Helena Backx (FEE) e 

Cleyton Henrique Gerhardt (PGDR-Ufrgs).O restaurante 

Copacabana e o Armazém dos Importados farão curso sobre 

vinho ao longo do jantar, com o sommelier Lisando Neiss. Custo 

R$ 240,00.Está circulando a edição 67 da revista Versatille, 

primeira Edição Homem. Um dos destaques é a entrevista com 

Marco Danielle, um dos enfant terribles do vinho brasileiro.O 

assessor econômico da Fecomércio-RS, Lucas Schifino, será o 

palestrante da reunião de diretorias do Sindiatacadistas RS, 

às 18h, abordando a Conjuntura Econômica-RS, na avenida 

Julio de Castilhos, 440 14º andar.Apresentação da nova 

coleção da Mináh Jóias, às 18h30min, à rua Olavo Barreto 

Viana, 104, cj. 401. Lançamento do projeto Saber Viver, do 

Hospital Mãe de Deus, destinado a gerar, distribuir e 

compartilhar esperança, com a presença da fotógrafa cega 

americana Amy Hildebrand, às 19h, entrada pela rua Costa, 

novo acesso do hospital.O ex-governador Germano Rigotto 

fará palestra de abertura da Semana Acadêmica dos cursos 

de Administração, Ciências Contábeis e Economia da 

Universidade de Passo Fundo, às 19h30min, sobre o atual 

cenário econômico global e seus reflexos no Brasil.O Sindilojas 

Porto Alegre comemora 75 anos de atuação. A Câmara 

Municipal de Porto Alegre prestará uma homenagem, às 19h, 

no plenário. 
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Polo Naval do Amazonas é destaque em Feira no Rio de Janeiro 
 

Por Enock Nascimento, Superintendência da Zona 

Franca de Manaus 

A implantação de um Polo Naval na Zona Franca de 

Manaus chamou a atenção de visitantes na abertura da 24ª 

edição do Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, 

Construção Naval e Offshore (Exponaval). O evento, 

promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval 

(Sobena), vai até sexta-feira (19), no Rio de Janeiro, com o 

tema “Sobena: Cinquenta anos dedicados ao 

desenvolvimento da engenharia”, em homenagem às cinco 

décadas de existência da entidade. 

  

Empresários, profissionais do setor e, principalmente, 

estudantes de engenharia fizeram do estande do Amazonas - 

parceria entre a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico (Seplan-AM) e Serviço de Apoio 

a Micro e Pequena Empresa (Sebrae) – um dos mais visitados 

no primeiro dia do evento. A maioria dos visitantes queria 

tirar dúvidas a respeito dos incentivos fiscais concedidos na 

Zona Franca e como eles impactam a implantação do Polo 

Naval do Amazonas.   

  

A curiosidade despertada pela consolidação da 

indústria de navegação no Estado é reflexo do bom momento 

pelo qual o segmento passa no País. “Nesses 50 anos de 

Sobena, hoje é o melhor momento da história do setor naval 

do País”, frisou o presidente da Sociedade,  Alceu Mariano. 

Ele acrescentou que, além de conseguir atender à demanda 

interna, o  setor se prepara para ser forte e competitivo no 

mercado internacional. “Queremos que o fato de produzir no 

Brasil seja uma vantagem e não um limitador”, frisou.  

Programação 

 

O estande do Amazonas está localizado no terceiro 

andar da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 

sede do evento. Cerca de 30 empresas do setor naval  estão 

presentes na Exponaval 2012. Além delas , há estandes de 

estaleiros, indústrias offshore, fornecedoras de componentes e 

serviços e de instituições de ensino e pesquisa do setor naval. 

  

Paralelamente à feira ocorre o congresso técnico. Em 

destaque, a apresentação de seis painéis com os temas: 

Transporte hidroviário: uma alternativa de mobilidade urbana; 

A indústria naval brasileira e o conteúdo nacional; Eficiência 

energética: um caminho para reduzir os impactos ao meio 

ambiente marinho; Situação atual do sistema portuário 

brasileiro; e Engenharia naval militar no Brasil. 

  

As sessões técnicas envolvendo a apresentação de 89 

trabalhos selecionados pelo comitê técnico do congresso serão 

realizadas nas manhãs dos dias 16, 17 e 18. A programação 

diária é distribuída por cinco sessões paralelas, 

compreendendo 23 sessões técnicas. 

  

Um dos destaques da programação de terça-feira, dia 

16, é a palestra do professor emérito de arquitetura naval do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) sobre  cálculo 

de efeitos de onda para navios e estruturas offshore. Este 

trabalho garantiu ao professor a vitória no prêmio “Sobena 

International Award”. 

  

Durante o evento também ocorrerá a eleição para a 

formação da nova diretoria da Sobena para o biênio de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 
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POLO NAVAL DO AMAZONAS É DESTAQUE EM FEIRA NO RIO DE JANEIRO 
 

A implantação de um Polo Naval na Zona Franca de 

Manaus chamou a atenção de visitantes na abertura da 24ª 

edição do Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, 

Construção Naval e Offshore (Exponaval). O evento, 

promovido pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval 

(Sobena), vai até sexta-feira (19), no Rio de Janeiro, com o 

tema “Sobena: Cinquenta anos dedicados ao 

desenvolvimento da engenharia”, em homenagem às cinco 

décadas de existência da entidade. 

 Empresários, profissionais do setor e, principalmente, 

estudantes de engenharia fizeram do estande do Amazonas - 

parceria entre a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico (Seplan-AM) e Serviço de Apoio 

a Micro e Pequena Empresa (Sebrae) – um dos mais visitados 

no primeiro dia do evento. A maioria dos visitantes queria 

tirar dúvidas a respeito dos incentivos fiscais concedidos na 

Zona Franca e como eles impactam a implantação do Polo 

Naval do Amazonas.  

  

A curiosidade despertada pela consolidação da 

indústria de navegação no Estado é reflexo do bom momento 

pelo qual o segmento passa no País. “Nesses 50 anos de 

Sobena, hoje é o melhor momento da história do setor naval 

do País”, frisou o presidente da Sociedade,  Alceu Mariano. 

Ele acrescentou que, além de conseguir atender à demanda 

interna, o  setor se prepara para ser forte e competitivo no 

mercado internacional. “Queremos que o fato de produzir no 

Brasil seja uma vantagem e não um limitador”, frisou. 

Programação 

 

O estande do Amazonas está localizado no terceiro 

andar da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), 

sede do evento. Cerca de 30 empresas do setor naval  estão 

presentes na Exponaval 2012. Além delas , há estandes de 

estaleiros, indústrias offshore, fornecedoras de componentes e 

serviços e de instituições de ensino e pesquisa do setor naval. 

Paralelamente à feira ocorre o congresso técnico. Em 

destaque, a apresentação de seis painéis com os temas: 

Transporte hidroviário: uma alternativa de mobilidade urbana; 

A indústria naval brasileira e o conteúdo nacional; Eficiência 

energética: um caminho para reduzir os impactos ao meio 

ambiente marinho; Situação atual do sistema portuário 

brasileiro; e Engenharia naval militar no Brasil. 

As sessões técnicas envolvendo a apresentação de 89 

trabalhos selecionados pelo comitê técnico do congresso serão 

realizadas nas manhãs dos dias 16, 17 e 18. A programação 

diária é distribuída por cinco sessões paralelas, 

compreendendo 23 sessões técnicas. 

  

Um dos destaques da programação de terça-feira, dia 

16, é a palestra do professor emérito de arquitetura naval do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) sobre  cálculo 

de efeitos de onda para navios e estruturas offshore. Este 

trabalho garantiu ao professor a vitória no prêmio “Sobena 

International Award”. 

  

Durante o evento também ocorrerá a eleição para a 

formação da nova diretoria da Sobena para o biênio de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 
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Micros e pequenas ofertam mais da metade das vagas e superam indústria 
 

Dados do MTE revelam que somente em agosto, o 

saldo de empregos nas MPEs foi de 771 vagas 

Manaus - Os empregos gerados pelas micro e 

pequenas empresas (MPEs) já representam 61,82% do total 

de postos de trabalho criados no Amazonas. O saldo, que em 

agosto foi de 771, é maior que o estoque de empregos da 

indústria, que fechou o mês com menos 71 postos. 

A análise foi feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, baseada no Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged). Os indicadores 

apontam que o ano começou com saldo negativo de 198 e se 

recuperou nos meses seguintes, chegando a 1.291 em abril. Em 

maio, o saldo teve uma queda brusca de 91,32%, 

acompanhando o resultado negativo que o Amazonas 

registrou em todas as atividades. 

Para a gerente de Estudos e Pesquisas do Sebrae/AM, 

Maria José Albuquerque, a variação pode ser atribuída ao 

alto índice de endividamento das famílias brasileiras, as 

grandes responsáveis pelo consumo de produtos e serviços. “O 

alto índice de endividamento restringe o consumo de produtos 

e serviços, obrigando as empresas a reduzir seus custos, 

inclusive de mão de obra”, explicou. Ela ressalta que o 

estoque de postos nas MPEs entre junho e agosto foi de 1.069, 

400 e 771. 

Comércio e serviços aparecem como as atividades mais 

fortes, com 24.510 e 10.213 empreendimentos dos 40.831 

cadastrados como MPEs no Estado, apontam os últimos dados 

do Sebrae/AM, baseados na Rais/2010. “Pode ser atribuído 

ao fato de que o investimento para montar uma empresa 

ligada a esses setores é menor se comparado ao investimento 

que uma atividade industrial requer para ser implantada”, 

avalia Albuquerque. 

O fato da maioria das empresas de comércio estar 

vinculada ao consumo de produtos de primeira necessidade 

como gêneros alimentícios e vestuário também é apontado 

como fator para o grande número de MPEs no ramo. As 

empresas ligadas à higiene pessoal, como salão de beleza e 

estética, puxam o segmento de serviço. 

Os resultados são bem diferentes da indústria, que em 

oito meses, registrou seis resultados negativos: agosto (-71), 

maio (-1402), abril (-980), março (-806), fevereiro (-710) e 

janeiro (-156). 

 


