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Descolando da crise política
O presidente do BRDE, Odacir Klein, tem uma expectativa oti-

mista sobre a economia brasileira, apesar do conturbado quadro 
político. Ele está entre os que consideram que os empreendedores 
começaram a agir sob uma visão estratégica e não apenas tática. 
Passado o período inicial de perplexidade, descolaram-se dos proble-
mas políticos e se deram conta de que o mundo continua, que haverá 
sempre demanda por alimentos e energia, que é preciso olhar mais 
para frente e menos pelo retrovisor. E ele tem boas razões para isso, 
como presidente de banco de fomento, Klein convive com muitos em-
presários e a instituição fechou seu balanço semestral com bons indi-
cadores, entre eles, um índice de inadimplência (de 90 dias) de 2,70% 
dos contratos - 82% de pequenos e médios - ante 3,70% do mercado.

Sexto hotel Scalla
A Scalla Incorporações está construindo na Borges de Medei-

ros, entrada de Gramado pela RS-115, seu sexto hotel com 49 apar-
tamentos e 3,3 mil metros quadrados de área construída. Ele terá 
piscina, academia e espaço kids, entre outras comodidades. Outros 
quatro estão na mesma cidade e o sexto em Florianópolis.

Apoio ao Pop Center
A parceria do Pop Center de Porto Alegre com o Instituto Fe-

deral do Rio Grande do Sul vai partir para a capacitação dos em-
preendedores e lança, nesta quarta-feira à noite, o projeto Varejo 
Vencedor. É para aulas de Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas e 
de Gestão Financeira com 30 vagas iniciais. 

Tampinhas plásticas
O Parque Assis Brasil tem 15 coletores padronizados para reco-

lhimento de tampinhas plásticas durante toda a Expointer, iniciati-
va do Congresso Brasileiro de Plástico. Todo o material arrecadado 
será destinado a entidades assistenciais cadastradas na iniciativa, 
gerando recursos financeiros para elas.

Missão para Europa
Os economistas e diretores da Alphaplan Inteligência em Pes-

quisas, Marcelo Bettio e Tiago Dias, estão de malas prontas para 
a Europa, com apoio das Câmaras italiana e alemã, para visitar 
incorporadoras italianas e alemãs com potencial para investir no 
mercado imobiliário do Brasil. 

Lazer no condomínio antes de morar
Criada para atender o segmento do Minha Casa Minha Vida, a 

Morana de Porto Alegre lançou um novo conceito no mercado. An-
tes mesmo de receberem as chaves do imóvel, durante sua cons-
trução, os clientes já podem usufruir da infraestrutura de lazer sem 
nenhum custo, nem mesmo a taxa de condomínio. Batizado de 
Clube Apê Morana, a proposta já foi implementada no empreendi-
mento Clube Residencial Sítio Jundiaí, na Lomba do Pinheiro, e, em 
breve, no Clube Residencial Santa Isabel, em Viamão, ambos em 
construção. Estes empreendimentos trazem também ampla área de 
uso comum composta por piscinas adulto e infantil, academia e 
salão de festas.
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A balança comercial brasi-
leira registrou superávit comer-
cial de US$ 2,154 bilhões na quar-
ta semana de agosto (21 a 27). 
O resultado foi alcançado com 
exportações que totalizam US$ 
5,146 bilhões e importações de  
US$ 2,991 bilhões, de acordo com 
dados divulgados pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços.

Em agosto, a balança acu-
mula saldo de US$ 4,696 bi-
lhões até a quarta semana, com 
exportações que somaram US$ 
16,189 bilhões e importações de  
US$ 11,493 bilhões. O saldo co-
mercial do ano é positivo em  
US$ 47,206 bilhões, resultado 
de exportações de US$ 142,660 
bilhões e importações de  
US$ 95,454 bilhões. A expectati-
va do governo é que o resultado 
supere os US$ 60 bilhões em 2017.

As exportações cresceram 
15,4% na comparação da média 
diária de agosto com o mesmo pe-
ríodo de 2016. Houve crescimen-
to nas vendas das três categorias 
de produtos, básicos (+24,5%, de  
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Superávit parcial da 
balança soma US$ 2,15 bi
Embarques cresceram 15,4% em agosto no confronto com 2016

US$ 314,1 milhões para US$ 391,1 
milhões, por conta, principalmen-
te, de soja em grãos, milho em 
grãos e petróleo em bruto), ma-
nufaturados (+9,5%, de US$ 287,9 
milhões para US$ 315,4 milhões, 
por conta de automóveis de pas-
sageiros, laminados planos de 
ferro/aço e óleos combustíveis) e 
semimanufaturados (+8,3%, de 
US$ 117,4 milhões para US$ 127,2 

milhões, por conta de celulose, 
semimanufaturados de ferro/aço 
e açúcar em bruto). Já as importa-
ções subiram 8,3%, com aumen-
to nas compras de combustíveis 
e lubrificantes (+44,7%), siderúr-
gicos (+36,0%), adubos e fertili-
zantes (+25,5%), borracha e obras 
(+21,5%), veículos automóveis e 
partes (+17,8%) e equipamentos 
eletroeletrônicos (+17,0%).
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Números do mês mostram saldo acumulado de US$ 4,6 bilhões 

O porta-voz do presidente 
Michel Temer, Alexandre Paro-
la, destacou ontem os objetivos 
da viagem presidencial à China 
e afirmou que Temer mostrará 
que o Brasil é um destino seguro 
para investidores. “Brasil e China 
mantêm parceria estratégica glo-
bal. São duas grandes economias 
fortemente interligadas. O Bra-
sil é destino seguro para inves-
timentos chineses e importante 
provedor de alimentos e insumos 
para a China, nosso principal 
parceiro comercial”, disse. “Os 
dois países mantêm igualmente 
tradicional cooperação em ciên-
cia, tecnologia e inovação. Essa 
dinâmica virtuosa cria interes-
ses comuns e traz benefícios con-
cretos para brasileiros e chine-
ses”, acrescentou.

Parola informou que Temer 
embarca hoje, para o país e, no 
dia 1 de setembro, realiza uma vi-
sita a Pequim a convite do presi-
dente Xi Jinping. Entre os dias 3 
e 5, Temer participará na cidade 
de Xiamen da 9ª Cúpula do Bri-
cs, grupo que reúne Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul. 
O presidente embarca de volta ao 

Brasil no dia 5 de setembro.
O porta-voz disse ainda que, 

além do presidente chinês, Te-
mer se reunirá em Pequim com 
o primeiro-ministro Li Keqiang. 
“Como resultado dos encontros 
em Pequim, está prevista a as-
sinatura de atos bilaterais em 
áreas como infraestrutura, saú-
de, cultura e tecnologia. Uma vez 
mais, o presidente Temer colo-
cará a diplomacia presidencial a 
serviço do desenvolvimento e da 
geração de empregos no Brasil”, 
disse Parola.

Depois de anunciar na se-
mana passada um programa de 
concessões e privatizações que 
será também levado aos chine-
ses, Parola disse que, na “ver-
tente econômico-comercial, um 
dos objetivos da visita será pro-
mover a crescente diversificação 
qualitativa de nossa pauta expor-
tadora para a China e atrair no-
vos investimentos, sobretudo em 
infraestrutura”. “A visita de Esta-
do permitirá ainda o intercâm-
bio de visões sobre as principais 
questões da agenda internacio-
nal. Brasil e China compartilham 
prioridades sobre temas como a 

defesa do multilateralismo, a re-
sistência ao protecionismo e o 
combate ao aquecimento global”, 
destacou o porta-voz.

No dia 2 de setembro, con-
cluída a programação da visita 
de Estado, o presidente Michel 
Temer participará do Seminá-
rio Empresarial Brasil-China. O 
evento está sendo organizado 
pela Apex-Brasil e reunirá líde-
res empresariais chineses que já 
investem ou têm interesse em in-
vestir no Brasil. “A retomada do 
crescimento econômico, o apri-
moramento de nosso ambiente 
de negócios e o programa de re-
formas estruturantes em curso 
abrem múltiplas oportunidades 
para novos investimentos chine-
ses no País”, disse Parola. No dia 
3, Temer embarca para a cidade 
de Xiamen, onde representará o 
Brasil na 9ª Cúpula do Brics. “O 
presidente Temer identifica no 
Brics um espaço privilegiado de 
cooperação econômica, em parti-
cular em matéria financeira. Nes-
ta perspectiva, o Brasil renovará 
seu engajamento nas atividades 
do Novo Banco de Desenvolvi-
mento”, destacou. 

Viagem de Temer à China busca atrair investimentos


