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Perspectiva para o 2º semestre é de estabilidade

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), deverá criar uma espécie de manual de proce-

dimentos para tornar mais transparentes as operações do banco 
na área do fi nanciamento à exportação. Segundo o presidente 
do banco, Dyogo Oliveira, a medida, que será feita em parceria 
com o Tribunal de Contas da União (TCU), dará mais segurança 
ao banco e também aos clientes que operam com a instituição, 
garantindo ao exportador regras claras para saber em que con-

BNDES vai fazer manual de procedimentos para fi nanciar exportações

A avaliação da indústria paulista sobre o desempenho do 1º 
semestre deste ano foi de estabilidade. A quantidade de 

empresas que afi rmaram que foi melhor que o mesmo período 
do ano anterior (36,6%) é praticamente igual à de empresas 
que afi rmaram que foi pior (36,1%). 

Contudo há um viés positivo, já que a proporção de empre-
sas que sentiram melhora é o maior desde 2011, segundo a 
pesquisa Rumos da Indústria Paulista Avaliação do 1º semestre 
e Expectativas para o 2º semestre de 2018, feita pela Fiesp e 

dições ele pode ter o fi nanciamento com suporte do BNDES. Oli-
veira admitiu que a Operação Lava Jato, defl agrada pela Polícia 
Federal em 2014 e que envolveu grandes empresas exportadoras 
de serviços, gerando questionamentos dos órgãos de controle, 
contribuiu para essa decisão de melhoria dos procedimentos à 
exportação. 

Ele descartou, por outro lado, qualquer problema relacionado 
à Lava Jato com funcionários do banco.

pelo Ciesp.
Nas empresas de médio e grande porte, a sensação de melhora 

(para 47,4% e 48,0% das empresas respectivamente) é maior 
que a de piora (28,1% e 28,0%), mas o quadro é o inverso nas de 
pequeno porte (39,6% apontam piora e 31,9%, melhora). 

Quando é avaliado o desempenho de variáveis específi cas no 1º 
semestre, houve redução da produção para 36,1% e de vendas 
internas para36,5%, enquanto as exportações fi caram estáveis 
para 38% das empresas.

A ASPACER realiza entre os dias 21 e 22 de agosto, o 7º 
Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos 

que traz como tema, “Design e Identidade”, e convida os pro-
fi ssionais que têm experiências na pesquisa, ensino e desenvol-
vimento criativo para participarem de palestras e workshops. 
A grade completa do Fórum pode ser acessada pelo endereço: 
www.aspacer.com.br/premioaspacer/programacao-forum. Já as 
inscrições podem ser feitas até segunda-feira (20) pelo endereço

/www.aspacer.com.br/cursos-e-palestras/.

7º Fórum Nacional de Design e 6ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design 
têm início nesta próxima terça

O evento acontecerá simultaneamente com a 6ª edição do 
Prêmio Nacional ASPACER de Design, cujo objetivo é descobrir 
e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias 
cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o 
trabalho desenvolvido por esses profi ssionais. Nesta edição do 
evento estarão participando 29 empresas que estarão expondo 
51 painéis. Os participantes são funcionários responsáveis pelos 
setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias 
cerâmicas e fornecedores. 

O Grupo de Saúde Santa Filomena, parceiro das ações da 
ASPACER pelo segundo ano consecutivo, marcará presença 

no 7º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos.  
O Grupo acredita na força do setor cerâmico para qual oferece 
planos e condições especiais para manutenção da saúde e qua-
lidade de vida. 

Santa Filomena terá lounge com espaço VIP no Fórum de Design

Um dos lounges do evento será um Espaço Vip, especialmente 
preparado pelo Santa Filomena para receber os participantes do 
evento com um brinde especial. Além disso, a equipe do Grupo 
de Saúde Santa Filomena, vai apresentar opções especiais para 
oferecer o que entregam com muita excelência: saúde! Não dei-
xem de passar por lá!

A convite do presidente da República, Michel Temer, repre-
sentantes das entidades da cadeia produtiva da construção 

e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) se reu-
niram na semana passada no Palácio do Planalto para apresentar 

Indústria da construção é recebida no Planalto para discutir propostas para 
alavancar setor

demandas da cadeia produtiva da construção. Durante a reunião 
foi discutida uma agenda capaz de proporcionar resultados em 
curto prazo de investimentos no setor da construção, que tem 
vocação na geração de emprego e renda no País.


