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1. Serviços 

Serviços encolhem em 2016 

05 de Janeiro de 2017 
Fonte: DCI 

  
Apesar de leve alta na confiança em dezembro, dado não foi o suficiente para 
melhorar o ambiente de negócios 
 

O ritmo de contração de serviços no País caiu menos em dezembro, 
mas ainda assim o setor terminou 2016 com forte fraqueza no volume de novos 
pedidos e recorde de baixa da confiança diante da recessão econômica que 
assola o País, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, 
na sigla em inglês). 

O índice apurado pelo IHS Markit chegou a 45,1 em dezembro, contra 
44,4 em novembro, permanecendo em território de contração pelo 22º mês 
seguido, ainda que no ritmo mais fraco desde setembro. "Os dados fecham um 
ano sombrio para o setor uma vez que a atividade, os novos negócios e o 
emprego continuaram caindo com força", avaliou a economista do IHS Markit 
Pollyanna de Lima, em nota. "Há poucas evidências de que o setor irá virar em 
breve e as perspectivas de crescimento no curto prazo continuam improváveis", 
acrescentou. 

A queda na atividade teve como pano de fundo o recuo no volume de 
novos pedidos à taxa mais forte do que em novembro, com os entrevistados 
citando que os clientes mostraram-se relutantes em fechar novos projetos 
devido à crise. 

A preocupação com a crise política, segundo o IHS Markit, manteve o 
otimismo das empresas no recorde de baixa de três meses observado em 
novembro. Todos os seis subsetores pesquisados registraram perdas de 
empregos, sendo as mais fortes entre as empresas de Intermediação 
Financeira. 

Em relação aos custos, os preços dos insumos tiveram forte alta em 
dezembro, enquanto os fornecedores de serviços reduziram novamente os 
preços de seus produtos, tentativa de aquecer a demanda. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/setor-de-servicos-encolheu-em-2016,-mostram-
indicadores-id598183.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços - Alimentação 

Preços de alimentos pressionam alta de inflação da baixa renda 

 
05 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 0,19% em 
dezembro, ante aumento de 0,06% em novembro 
 

Após meses de trégua, os alimentos voltaram a pesar mais no bolso das 
famílias de baixa renda no último mês do ano. O grupo Alimentação saiu de 
uma queda de 0,36% em novembro para alta de 0,26% em dezembro, dentro 
do Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), informou nesta 
quinta-feira, 5, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Entre itens que ficaram mais caros e outros que diminuíram o ritmo de 
queda nos preços, um dos destaques foram os laticínios, que saíram de um 
recuo de 4,26% em novembro para queda de 2,06% em dezembro, apontou a 
FGV. 

A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 
0,19% em dezembro, ante aumento de 0,06% em novembro. 

Além de Alimentação, cinco entre as oito classes de despesa tiveram 
taxas de variação maiores: Despesas Diversas (de -0,34% em novembro para 
1,86% em dezembro), Vestuário (de -0,36% para 0,81%), Transportes (de 
0,35% para 0,59%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,37% para 0,52%) e 
Educação, Leitura e Recreação (de 0,56% para 0,86%). 

Houve destaque para os itens cigarros (de -0,84% para 3,31%), roupas 
(de -0,35% para 0,92%), gasolina (de -0,13% para 2,21%), salão de beleza (de 
0,76% para 1,43%) e show musical (de 0,74% para 2,32%). 

Na direção oposta, ajudaram a conter o índice os grupos Habitação (de 
0,39% para -0,69%) e Comunicação (de 0,10% para 0,07%), sob influência de 
itens como tarifa de eletricidade residencial (de 1,25% para -5,13%) e 
mensalidade para TV por assinatura (de 1,86% para 0,35%), respectivamente. 
 
 
http://exame.abril.com.br/economia/precos-de-alimentos-pressionam-alta-de-
inflacao-da-baixa-renda/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Mobilidade Urbana 

Aplicativo de táxi 99 recebe R$ 325 milhões da DiDi Chuxing 

 
05 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Aplicativo de táxi 99 recebe R$ 325 milhões da DiDi Chuxing 
 

A 99, antiga 99Taxis e start-up de mobilidade urbana no Brasil, anunciou ontem 
acordo para receber R$ 325 milhões da chinesa DiDi Chuxing e um parceiro, dona da 
maior plataforma móvel de transporte do mundo e que adquiriu o Uber China em 
agosto de 2016. A asiática terá assento no Conselho de Administração da empresa 
brasileira, oferecendo suporte nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de produtos, 
operações e planejamento de negócios. Já a 99 vai perseguir a meta de levar seu 
serviço de motoristas de carros privados - o 99Pop, que disputa mercado com Uber e 
Cabify - às principais capitais do Brasil este ano. 

- Estamos finalizando o acordo com a DiDi, que lidera o investimento superior a 
US$ 100 milhões, com outro grupo de investidores. A meta é nos tornarmos líderes no 
segmento de motoristas de carros privados no país, como somos em app (aplicativo) 
de táxi - diz Matheus Moraes, diretor de Políticas e Comunicação da 99, explicando 
que o aporte é resultado de uma rodada de investimento na start-up. 

RIO É MERCADO PRIORITÁRIO O Rio, diz Moraes, é um mercado prioritário 
na rota de expansão da 99. E ele garante que a internacionalização do aplicativo, com 
atuação na América Latina, virá depois da consolidação no mercado brasileiro Criada 
em 2012, a 99 reúne hoje mais de 140 mil motoristas - entre taxistas e os de carros 
privados - em 550 cidades do Brasil. O aplicativo já foi baixado por dez milhões de 
usuários. O 99Pop, lançado há cerca de seis meses, opera apenas na cidade de São 
Paulo. E aposta na robustez e na experiência da empresa asiática para crescer. A DiDi 
tem 400 milhões de usuários, distribuídos em 400 cidades chinesas. 

"A China e a América Latina são os principais mercados emergentes do 
mundo, com grandes oportunidades para essa nossa indústria de mobilidade urbana. 
A parceria com a 99, líder do mercado brasileiro, permitirá que a DiDi comece a 
compartilhar seus produtos e sua capacidade operacional com comunidades e 
inovadores mais diversos", afirmou Cheng Wei, fundador e presidente da DiDi, em 
nota. 

Perguntado sobre o conflito entre os dois segmentos, de táxi e de motoristas de 
carros privados, e os esforços para proibir este último em cidades como o Rio, Moraes 
argumenta que a maior oferta de modais garante mais passageiros a todos os 
serviços: - Se existe só o serviço de táxi, vem um determinado número de 
passageiros. Com outros modais, esse número cresce para todos. A atividade com 
motoristas privados é permitida no Brasil. Merece e precisa ser regulada, mas já é 
legal. 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34328941 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Seguros 

Arrecadação do setor de seguros cresceu 8,2% até novembro de 2016 

 
04 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
O setor de seguros do país arrecadou R$ 210,6 bilhões de janeiro a 

novembro de 2016, resultado 8,2% maior que no mesmo período do ano 
anterior. O balanço inclui as carteiras de seguros gerais, vida, previdência 
complementar aberta e capitalização, que são mercados supervisionados pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). O número não inclui o 
segmento de saúde suplementar. 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Cnseg) prevê que a 
expansão do setor de seguros em 2016 atinja 9% com os números de 
dezembro. 

Já para 2017, o crescimento consolidado poderá alcançar até 11%, 
segundo o presidente da entidade, Marcio Serôa de Araujo Coriolano. O 
resultado, no entanto, vai depender “dos avanços no país em termos de 
fundamentos, reformas básicas e recuperação econômica”. 

Segundo Coriolano, as principais contribuições para o incremento da 
arrecadação do setor de janeiro a novembro vieram dos ramos de seguro de 
vida individual, que cresceu 28,4%, correspondendo a 2,8% do total do setor de 
seguros; dos planos de previdência VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), 
que tiveram expansão de 20,8%, com participação de 42,9% do total do 
mercado; do seguro rural e seguro habitacional, cujo aumento foi de 10,1%, 
cada, equivalendo a 1,6% e 1,5%, respectivamente, do total da arrecadação do 
setor; e do ramo de seguros de crédito e garantias, que aumentou 8,9% e 
correspondeu a 1,3% da arrecadação total. 

Já o seguro de automóveis manteve a tendência de queda, fechando o 
acumulado de 11 meses do ano com retração de 2,7%. A arrecadação somou 
R$ 28,6 bi, representando 13,6% do total do setor. Também registraram 
desempenhos negativos os ramos de riscos de engenharia (- 25,2%); seguro 
de garantia estendida (-9,7%); capitalização (-3,5%); planos tradicionais de 
risco (- 6,4%); e seguros de vida coletivos (- 0,5%). 

Saúde 
No segmento de saúde privada, regulado pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), os números mostram que até setembro doe 2016, a 
arrecadação foi de R$ 120,7 bilhões, com crescimento de 12,2% ante o mesmo 
período de 2015. De acordo com a Cnseg, a saúde suplementar representou 
41% do total da receita dos seguros em termos amplos que, até setembro, 
incluindo os planos de saúde, atingiu R$ 291,5 bilhões. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/setor-nacional-de-
seguros-cresce-82-ate-novembro-do-ano-passado 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Software e TI 

App do BB permite personalizar cartão de crédito 

 
28 de Dezembro de 2016 

Fonte:Agência IN 
 

A Associação das Empresas de Cartões (Abecs) divulgou que para 
2016, o crescimento de compras com cartões de crédito e débito será de 6,5%, 
o que significa que o ano deverá ser encerrado com um total de R$ 1,14 trilhão 
em transações. “O cartão permanecerá em ritmo de crescimento nos próximos 
anos e continuará ampliando a sua importância para a inclusão financeira e 
para a modernização das relações de consumo no Brasil”, afirma Marcelo 
Noronha, presidente da Abecs. 

De acordo com a Abecs, as compras com cartões de crédito e débito 
também devem crescer em torno de 6,5% em 2017, chegando a um patamar 
recorde de R$ 1,22 trilhão em volume transacionado. E ter um cartão 
personalizado vai fazer a diferença.  

E pensando nisso, o Banco do Brasil lançou o Ourocard Personalizado, 
onde o cliente pode ter um cartão com sua foto, uma selfie da família ou a 
imagem que preferir. O cliente pode enviar a foto tirada a partir do próprio 
celular.  

Entre as novidades, o cliente pode acessar o aplicativo Ourocard que 
traz uma série de funcionalidades, entre elas: timeline de compras em tempo 
real, contestação de compras e habilitação para uso no exterior.  

Além disso, através do app o cliente consegue criar um cartão para 
compras na internet (Ourocard-e). O aplicativo ainda permite o pagamento de 
compras apenas aproximando o celular de um terminal de pagamento, por 
meio da funcionalidade “tap and pay”, conferindo mais agilidade ao processo 
de pagamento (esta funcionalidade está disponível apenas para o sistema 
Android 4.4, versão Kit Kat 4.4 ou superior com tecnologia NFC). O cliente 
ainda consegue acompanhar pontuação no programa de fidelidade a cada 
compra pelo app. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/app-do-bb-
permite-personalizar-cartao-de-credito 

 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Turismo 

Feriados prolongados estimularão setor de turismo, prevê Abav-SP 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 

 Crescimento previsto é de 5% a 6%, ajudado também pelas condições 
especiais de preços para os consumidores. 
 

Os nove feriados prolongados este ano deve movimentar o turismo 
doméstico em 2017. O crescimento previsto pela Associação Brasileira de 
Agências de Viagens de São Paulo (Abav-SP) é de 5% a 6%. Para Marcos 
Balsamão, presidente da entidade, outro fator que ajudará no crescimento são 
os preços e as condições comerciais compatíveis com a demanda, devido às 
negociações realizadas pelas operadoras turísticas com os fornecedores. 

Em consulta à área técnica do Ministério do Turismo, segundo a Abav-
SP, a movimentação deve ser de R$ 20 bilhões nos feriados, com exceção do 
Carnaval, Natal e réveillon. 

"Tomando por base o dado disponível sobre a participação direta do 
turismo no PIB brasileiro em 2015, que foi de 3,5% (R$ 182 bilhões), o impacto 
econômico do crescimento previsto pela Abav-SP deve representar aumento 
de, no mínimo, R$ 9,1 a R$ 10,9 bilhões para economia nacional em 2017", diz 
Balsamão. 

O setor de turismo chega a responder por 1 posto de trabalho para cada 
9 integrantes da população economicamente ativa (PEA) em âmbito mundial, 
segundo a Abav-SP. No Brasil, a proporção é de 1 para 11. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, para 2020, a 
estimativa é que 1,5 bilhão de pessoas gastarão cerca de US$ 2 trilhões por 
ano, ou cerca de US$ 5 bilhões por dia, não incluídos nesse total os 
investimentos em equipamentos turísticos como hotéis e resorts. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/feriados-prolongados-estimulam-setor-de-
turismo-diz-abav-sp.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Emprego 

PNAD Contínua: em novembro, taxa de desocupação foi de 11,9% 

 
 29 de Dezembro de 2016 

Fonte: IBGE 
  

A taxa de desocupação do trimestre móvel de setembro a novembro de 
2016 (11,9%) foi a mais elevada desde o início da série, em 2012, embora 
tenha ficado estatisticamente estável em relação à taxa do trimestre móvel de 
junho a agosto de 2016 (11,8%). Em relação ao mesmo trimestre de 2015 
(9,0%), houve alta de 2,9 pontos percentuais. 

A população desocupada no período chegou a 12,1 milhões de pessoas, 
o maior contingente da série histórica, mantendo estabilidade estatística em 
relação ao  

trimestre móvel de junho a agosto de 2016 (12,0 milhões) e crescendo 
33,1% em relação ao mesmo trimestre de 2015, o que equivale a 3,0 milhões 
de pessoas a mais em busca de trabalho. 

A população ocupada, estimada em 90,2 milhões, ficou estável em 
relação ao trimestre de junho a agosto de 2016 e recuando 2,1% em 
comparação com igual trimestre do ano passado (92,2 milhões de pessoas), o 
que representa uma redução de aproximadamente 1,9 milhão de pessoas 
ocupadas. 

O contingente de empregados no setor privado com carteira de trabalho 
assinada (34,1 milhões de pessoas) ficou estável em relação ao trimestre de 
junho a agosto de 2016, mas caiu 3,7% (ou menos 1,3 milhão de pessoas com 
carteira de trabalho assinada) em relação ao mesmo trimestre móvel de 2015. 

O rendimento médio real habitualmente recebido pelas pessoas 
ocupadas  

(R$ 2.032) ficou estável frente ao trimestre de junho a agosto de 2016 
(R$ 2.027) e também em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 
2.041). 

A massa de rendimento real habitual em todos os trabalhos pelas 
pessoas ocupadas (R$ 178,9 bilhões) não mostrou variação significativa em 
relação ao trimestre de junho a agosto de 2016 e caiu (-2,0%) frente ao mesmo 
trimestre de 2015. 

“Leia a matéria completa clicando aqui” 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3351&b
usca=1 
 
 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Brasil adiciona quase 1 milhão de novas linhas móveis em novembro 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte:Exame 
  
O país terminou o mês de novembro com um total de cerca de 248,5 milhões 
de linhas móveis em operação, aumento de 986.554 linhas 
 

O Brasil teve um acréscimo no número de linhas móveis de 
telecomunicações de quase 1 milhão de unidades em novembro de 2016 ante 
o mês anterior, informou nesta quarta-feira a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

O país terminou o mês de novembro com um total de cerca de 248,5 
milhões de linhas móveis em operação, aumento de 986.554 linhas, ou 0,4 por 
cento, ante outubro. 

Contudo, na comparação com novembro do 2015, houve queda de 7,85 
por cento ou perda de pouco mais de 21,16 milhões de linhas móveis. 

Segundo a Anatel, com a redução dos custos da interconexão entre 
redes fixas e móveis, o mercado de múltiplos chips perdeu espaço, gerando 
cancelamentos dos consumidores que possuíam linhas móveis de diferentes 
prestadores. 

“Além disto, a desaceleração econômica também é um dos motivos do 
encolhimento da base de acessos móveis”, acrescentou a Anatel. 
 
 
 
 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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“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.” 

 

 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017– VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


