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1. Tributos 

Receita Federal regulamenta Programa de Regularização Tributária 

 
01 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta 
quarta-feira, dia 1º, a adesão ao programa poderá ser feita de hoje até 31 de 
maio. O requerimento deverá ser protocolado no site da receita (rfb.gov.br) 
 

A Receita Federal regulamentou o Programa de Regularização Tributária 
(PRT), parcelamento anunciado pelo governo federal no fim do ano passado 
entre as medidas microeconômicas para aquecer a economia. O programa foi 
criado pela Medida Provisória 766/17 e prevê a quitação de dívidas tributárias 
com o uso do prejuízo fiscal das empresas e créditos tributário.  

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira, dia 1º, a adesão ao programa poderá ser feita de hoje até 31 
de maio. O requerimento deverá ser protocolado no site da receita (rfb.gov.br).  

Ficaram de fora do parcelamento débitos de micro e pequenas 
empresas com o Simples Nacional e de empregadores domésticos pelo 
Simples Doméstico. O programa abrange dívidas vencidas até 30 de novembro 
de 2016 de pessoas físicas e jurídicas, inclusive os provenientes de 
parcelamentos anteriores e em discussão administrativa ou judicial.  

Os contribuintes deverão formalizar requerimentos de adesão separados 
para débitos decorrentes das contribuições sociais e dos demais débitos 
administrados pela Receita. Poderão ser utilizados no abatimento das dívidas 
créditos relativos à base de cálculo negativa da CSLL existentes até 31 de 
dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho do ano passado, inclusive de 
empresas controladas, e outros créditos tributários. 

Não poderão ser utilizados créditos que já tenham sido totalmente 
utilizados em compensação ou tenham sido objeto de pedido de restituição 
indeferidos, ainda que pendentes de decisão definitiva. Para incluir no 
programa débitos que estão sendo discutidos administrativamente ou 
judicialmente, o devedor deverá desistir dos recursos. 

O contribuinte poderá ser excluído do programa se deixar de pagar 
parcelas consecutivas ou seis alternadas, ou caso falte o pagamento de uma 
parcela estando pagas todas as demais.  

Programa 
O PRT oferece quatro modalidades de adesão. No primeiro, o devedor 

terá que pagar pelo menos 20% da dívida à vista e em espécie e liquidar o 
restante com créditos de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos de 
tributos administrados pela Receita Federal. 

Outra opção é o pagamento em espécie de, no mínimo, 24% da dívida 
em 24 prestações mensais e liquidação do restante com créditos tributários. O 
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saldo remanescente após a amortização com créditos poderá ser parcelado em 
até 70 prestações, quando houver. Os créditos a serem utilizados são os 
apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho de 2016. 

Para quem não vai utilizar créditos tributários, será permitido o 
pagamento à vista de 20% dos débitos e parcelamento do restante em até 96 
parcelas ou o pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações 
mensais. 

Os mesmos prazos e regras foram oferecidos para quitar dívidas no 
âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nestes casos, porém, 
parcelamentos de débitos superiores a R$ 15 milhões dependem de 
apresentação de carta de fiança ou seguro garantia judicial. 

O valor mínimo de cada prestação mensal será de R$ 200,00 para 
pessoas físicas e R$ 1.000,00 para jurídicas. As prestações serão corrigidas 
pela taxa Selic mais 1% ao mês. 

A regulamentação pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico: 
http://pesquisa.in.gov br/imprensa/jsp/visualiza/index 
jsp?data=01/02/2017&jornal=1&pagina=65&totalArquivos=128 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/01/internas
_economia,569821/receita-federal-regulamenta-programa-de-regularizacao-
tributaria.shtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Setor de shopping centers projeta alta de 5% nas vendas para este ano 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: Economia IG 
 
De acordo com a nota divulgada pela Abrasce, a indústria de shopping centers 
equivale a 2,57% do PIB e emprega mais de 1 milhão de pessoas 
 

Na contramão da crise econômica, o setor de shopping centers projeta 
crescimento de 5% nas vendas para o ano de 2017. De acordo com o censo realizado 
pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o empreendimento foi 
responsável pela receita de R$ 157,9 bilhões em 2016, o que significa um crescimento 
de 4,3% em comparação com o ano anterior. 

A divulgação realizada nesta terça-feira (31) ainda revelou que os números 
positivos se devem a adaptação do setor de empreendimento  para atrair a atenção do 
público. Segundo o presidente da Abrasce, Glauco Humai, “a arquitetura e a estética 
são diferenciais para os consumidores. Muitos empreendimentos têm investido em 
áreas verdes e espaços abertos. Por isso, o setor passa sempre por revitalizações, 
expansões e renovações de mix de lojas. Seguir tendências e revitalizar espaços são 
medidas necessárias para ganhar competitividade”, analisa. 

Outro dado divulgado pela Abrasce revela que no ano passado mais de 20 
empreendimentos foram inaugurados. Ou seja, 3,7% a mais do que no ano anterior. 
“Mesmo diante de um cenário adverso, conseguimos inaugurar 20 novos centros de 
compras em todas as regiões do País”, afirma Humai sobre o total de 558 shoppings 
em funcionamento atualmente.  

De acordo com a nota divulgada pela Abrasce, a indústria de shopping centers 
equivale a 2,57% do Produto Interno Bruto (PIB) e emprega diretamente mais de 1 
milhão de pessoas no País. 

Expectativa 
A previsão é que em 2017 mais 30 empreendimentos do gênero sejam 

inaugurados no País. Desses, 13 cidades receberão o seu primeiro shopping center. 
Outra expectativa para esse ano é o crescimento da categoria outlet (shoppings 
especializados que apresentam preços inferiores ao que são oferecidos nas lojas 
convencionais), uma vez que a principal característica desse segmento são menores 
preços e marcas preferidas pelos consumidores brasileiros, afirma Humai. 

Mais um motivo pela alta do setor de outlets foi a alta do dólar e o baixo custo 
de manutenção do empreendimento. Segundo a superintendente da Abrasce, Adriana 
Colloca, esse tipo de negócio é a céu aberto e tem apenas o andar térreo. Até 2019 
existe a previsão de que mais cinco outlets sejam inaugurados, no momento existe 
onze em operação. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-01-31/shopping-center.html 
 

                         Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Estudo avalia omnichannel no varejo e o consumidor conectado 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

 
9% dos consumidores concordaram que o código de referência do 

produto deve ser o mesmo em qualquer ponto de contato, seja loja física seja 
virtual. Já 68% dos entrevistados valorizam o acesso às informações de 
rastreabilidade dos produtos tanto no mundo físico quanto no virtual. Os dados 
são do estudo “Ecossistema Omnichannel: a visão de consumidores e 
empresas no Brasil”, conduzido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 
Brasil, organização sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 
Global. 
Realizado em parceria com a H2R Pesquisas no segundo semestre deste ano 
em todo o país, o estudo tem como objetivo mapear as preferências de 
consumidores que acessam informações sobre produtos, empresas, indústria e 
marcas por meio de vários canais, seja no mundo físico seja no virtual. 

E também compreender quais as ações as empresas estão 
desenvolvendo para atender as necessidades de seus clientes. 

A necessidade de ter informações sobre produtos e aquilo que consome 
tem transformado o comportamento do consumidor nos últimos anos. Por 
consequência, a multiplicação de pontos de contato do varejo com o 
consumidor ampliou. 

Ele tem a loja física, o site, as redes sociais, o representante de vendas 
e todos estes meios devem reconhecer o consumidor como único, 
independente de onde acesse a marca. Essa nova realidade gerou o conceito 
de “omnichannel”. 

Ou seja, estamos nos preparando para a o próximo debate que será o 
maior entendimento sobre como a Internet das Coisas vai interferir no cotidiano 
das pessoas, as empresas de varejo já se comunicam com seu público por 
meio de vários canais simultaneamente. Trata-se de uma fusão dos mundos 
físico e virtual no relacionamento entre vendedor e comprador. 

De acordo com Marina Pereira, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento 
da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, “para o consumidor, o 
mundo já é omnichannel”. “Ele não separa mais uma informação do mundo 
físico do virtual. O ‘novo consumidor omnichannel’ é digital, conectado, 
multicanal, multimídia e altamente informado; e, portanto, apresenta um novo 
modelo de consumo baseado na ‘intimidade com vários ambientes 
simultaneamente.” 

O estudo conclui que a decisão de compra agora é orientada por 
diversos meios como consulta à internet e canais como loja, catálogo, call 
center e aplicações móveis. 
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O novo comportamento do comprador obriga os canais de vendas a 
assumirem um atendimento consistente e muito mais integrado em todos os 
canais de comunicação de que dispõe. 

O termo omnichannel significa omni, do latim “tudo”, channel – canais. 
Isto é, reconhecer o consumidor nos diversos canais que tem contato com a 
marca/empresa. 

Identificação – As múltiplas formas de comunicação devem identificar os 
itens comerciais de forma padronizada para que um mesmo produto não 
receba nomes diferentes em meios diferentes. O Número Global do Item 
Comercial (GTIN), uma estrutura numérica específica para cada item, é a 
alternativa que a GS1 Brasil oferece. 

É o GTIN que orienta a criação do código de barras estampado nas 
embalagens dos produtos e que tem identificação padronizada no mundo 
inteiro. “O código de barras facilita o controle de circulação de mercadorias em 
todas as etapas do processo da cadeia de abastecimento, seja no recebimento 
nos depósitos ou em qualquer outra fase que seja necessária à captura de 
dados”, explica Marina Pereira. 

Vale lembrar que o princípio da rastreabilidade está no acesso ao 
caminho percorrido pelo produto desde sua produção até a sua chegada ao 
consumidor. Uma forma única de identificar os produtos é o princípio para um 
processo de rastreabilidade. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-do-gs1-brasil-avalia-
omnichannel-e-o-consumidor-conectado/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Alimentação 

MERCADO DE ORGÂNICOS CRESCE 20% EM 2016 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte:G1 
 
Segmento teve faturamento estimado de R$ 3 bilhões 
 

O mercado nacional de orgânicos cresceu 20% em 2016, com 
faturamento estimado de R$ 3 bilhões, informou nesta terça-feira (31/1), em 
nota, o Conselho Nacional da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), com 
base nos dados disponíveis sobre vendas no varejo e produção orgânica. 

Ainda conforme o conselho, o faturamento foi menor ante 2015, em 
razão da crise econômica. Em relação às exportações, 54 empresas 
associadas ao Organics Brasil - projeto de estímulo às exportações do 
segmento - encerraram 2016 com US$ 145 milhões em vendas externas, valor 
9,5% menor ante o projetado, consequência da oscilação do câmbio. "As 
exportações em quantidade, porém, foram 15% maiores", comentou o 
conselho. 

Para 2017, a expectativa é crescer 10% nos embarques externos. "A 
expectativa para 2017 é melhorar o ambiente de consumo no Brasil, apesar a 
retomada lenta da economia. O setor de bem-estar propicia os orgânicos, como 
demonstra o aumento de feiras locais (mais de 600) e o aumento de oferta de 
produtos nos supermercados e empórios em todo o País", explica o diretor do 
Organis e do Organics Brasil, Ming Liu. 
 
http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/01/mercado-de-organicos-
cresce-20-em-2016.html 
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5. Serviços – Cartão de Crédito 

Os melhores cartões para acumular milhas, segundo a Proteste 

 
01 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Levantamento da Proteste mostra quais cartões de crédito ligados a programas 
de milhagem permitem que o usuário acumule mais milhas 
 

Levantamento da associação de consumidores Proteste realizado a 
pedido de EXAME.com identificou quais são os melhores cartões de crédito 
para acumular milhas. As informações são baseadas nos dados da calculadora 
de milhas, disponível no site da associação. 

A pesquisa incluiu somente os chamados cartões co-branded, como o 
TAM Itaucard, Smiles Banco do Brasil, entre outros, criados por meio de uma 
parceria entre os programas de milhagem com os bancos. Todas as compras 
feitas nesses cartões são convertidas automaticamente em milhas. 

O sistema de milhas é uma métrica usada pelos programas de fidelidade 
de companhias aéreas que equivale à distância percorrida entre duas cidades. 
Ou seja, se o número de milhas for suficiente para completa-la, o cliente pode 
resgatar uma passagem aérea para este trecho. 

A pesquisa da Proteste considerou 17 cartões co-branded, mas como 
três cartões TudoAzul Itaucard pontuam de duas formas diferentes (na compra 
de passagens aéreas da Azul e em compras comuns), cada um foi listado duas 
vezes na pesquisa, totalizando 20 cartões. 

Lançado na semana passada, o cartão Multiplus Itaucard 2.0 Black 
Mastercard aparece no topo da lista ao permitir o acúmulo de 2,5 pontos por 
dólar gasto, ao lado do TudoAzul Itaucard 2.0 Platinum Mastercard, no qual a 
pontuação só é válida se a compra for de passagens aéreas vendidas pela 
Azul. Caso compras comuns sejam feitas no cartão, a pontuação cai para 1,5 
milha a cada dólar gasto. 

A anuidade cobrada no Multiplus Itaucard 2.0 Black Mastercard é 1.200 
reais e a renda mínima exigida é de 15 mil reais. No TudoAzul Itaucard 2.0 
Platinum Mastercard, a anuidade cobrada é de 534 reais e a renda mínima 
exigida é de 5 mil reais. 
 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/os-melhores-cartoes-para-acumular-
milhas-segundo-a-proteste/ 

 

 
Voltar ao índice 
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6. Comércio Eletrônico 

Com crescimento de 45%, Digital Commerce Group supera mercados de 
e-commerce e tecnologia. 

31 de Janeiro de 2017 
Fonte: e-commerce Brasil 

 
O comércio eletrônico é um dos segmentos mais saudáveis da economia 

brasileira, movimentando R$ 53,4 bilhões em 2016, ano marcado pela crise, 
com um crescimento equivalente a 11% em relação ao ano anterior, segundo 
dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Já os 
dados do IDC em 2016 estimam uma alta de 2,6% no mercado de Tecnologia 
da Informação no país. 

Se o ano foi positivo para ambos os setores, quem colheu mais frutos foi 
o Digital Commerce Group (DCG), fornecedor de tecnologia para lojas virtuais, 
que obteve um crescimento de 45% no ano. O grupo foi criado em 2016, em 
Porto Alegre, a partir de um aporte do Criatec 2 – fundo de investimentos em 
empresas de base tecnológica e perfil inovador – na EZ Commerce, uma das 
principais plataformas para e-commerce, que figura entre as PMEs que mais 
crescem no país, de acordo com ranking realizado pela Deloitte. 

Consolidada no mercado e mais voltada atualmente para lojas de 
pequeno e médio portes, a EZ Commerce corresponde a 70% da receita do 
grupo, que conta ainda com outros dois produtos: a plataforma CORE, para 
grandes operações, com 20%, e a Octopus, para integração com marketplaces, 
com 10%. Ao todo, o DCG conquistou 180 contas, totalizando mais de 700 
lojas virtuais atendidas, entre elas, GoBOX, Piccadilly e Victorinox. 

“O avanço do setor impulsionou o crescimento do grupo também 
fisicamente, com a duplicação da equipe, que hoje conta com 100 funcionários, 
e inauguração de um escritório em São Paulo, já responsável por metade das 
nossas operações”, celebra Henrique Mengue, CEO do DCG. 

Para 2017, o grupo espera seguir crescendo na casa dos 40%, 
especialmente com uma participação maior da Octopus, devido ao mercado 
promissor de marketplaces. De acordo com o CEO, a ideia é ampliar a atuação 
da ferramenta, integrando lojas físicas e a Indústria aos shopping centers 
virtuais. “Nossa busca sempre será em criar um ecossistema unificado de 
produtos e serviços para venda digital, oferendo ao varejista uma operação 
completa em todas as pontas com apenas um fornecedor”, acrescenta 
Mengue. 

Promessa Endeavor 
Na visão dos executivos do DCG, o mercado de tecnologia para e-

commerce deve demandar em 2017 por soluções mais maduras nos quesitos 
de mobilidade, interação em tempo real e B2B. Para enfrentar o desafio de 
entregar produtos competitivos para conquistar grandes resultados, o grupo 
apresentará nova identidade visual e colocará em prática os meses de 
mentorias recebidas de grandes empreendedores do país no programa 
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“Promessas Endeavor 2016”, para o qual foi selecionada entre empresas do 
Rio Grande do Sul, e concluído em novembro último. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/com-crescimento-de-45-digital-
commerce-group-supera-mercados-de-e-commerce-e-tecnologia/ 
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7. Emprego 

Taxa de desemprego vai a 12% e ainda deve subir mais antes de começar a cair 

 
01 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O ESTADO DE S. PAULO - SP 
 
Trabalho. 2016 fechou com a maior taxa da série iniciada em 2012 e com número 
recorde de desempregados, 12,342 milhões; IBGE, porém, vê sinal positivo, pois 
aumentou o contingente de pessoas procurando ocupação, o que revela certo 
otimismo com o mercado. 

 
O mercado de trabalho no País encerrou o ano de 2016 com novo recorde na 

taxa de desemprego: 12%, o patamar mais alto já registrado pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O último trimestre do ano coleciona ainda 
outras duas piores estatísticas já apuradas: o total de desempregados bateu 12,342 
milhões, enquanto o montante de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 
1,398 milhão. 

A situação ainda deve se agravar nas próximas leituras, segundo especialistas. 
Analistas preveem novas elevações na taxa de desemprego, mas enxergaram alguns 
sinais positivos nos dados divulgados ontem pelo IBGE. O mercado de trabalho reagiu 
ao movimento sazonal de geração de vagas temporárias no fim do ano, com a criação 
de 427 mil novos postos de trabalho no último trimestre de 2016 em relação ao 
trimestre imediatamente anterior, fenômeno que não tinha ocorrido em 2015. 

Até mesmo o aumento de 320 mil pessoas na fila por uma vaga foi considerado 
positivo pelo IBGE, porque seria um sinal de redução no desalento, fenômeno que 
ocorre quando pessoas que gostariam de trabalhar deixam de procurar emprego por 
acreditarem que não conseguiriam uma vaga. 

"Sem dúvida é um alento (o aumento no número de ocupados ante o terceiro 
trimestre). 

Não teve redução na taxa de desocupação porque aumentou também a 
população que está pressionando o mercado de trabalho. 

Essa pressão é ruim? 
Não, porque essas pessoas estão percebendo um mercado melhor", justificou 

Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
Otimismo. Apesar da crise no emprego, o maior otimismo na perspectiva da 

população em encontrar uma vaga fez a força de trabalho ganhar 747 mil pessoas na 
passagem do terceiro para o quarto trimestre. Como consequência, a população 
inativa encolheu 98 mil pessoas. 

"Sinal que a população está saindo do desalento", avaliou Azeredo. "É muito 
cedo para dizer que é um sinal positivo. A grande interrogação é esse se processo vai 
se consolidar." Segundo o economista Thiago Xavier, da Tendências Consultoria 
Integrada, entretanto, ainda não há sinais de estabilidade no processo de deterioração 
do mercado de trabalho. A recuperação será lenta, acompanhando a melhora gradual 
da atividade econômica em 2017. 

A projeção da Tendências é que o desemprego atinja seu ápice apenas ao final 
do primeiro trimestre deste ano, com a taxa de desocupação a 14% e 14 milhões de 
pessoas desempregadas. 

"Nossa projeção está subsidiada pela perspectiva de uma atividade melhor 
neste ano, com a ajuda do afrouxamento monetário que está sendo promovido pelo 
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BC, mas, como a retomada da economia será lenta, a recuperação do mercado de 
trabalho, que tem efeito defasado, também deve ser devagar", disse Xavier, que 
espera um desemprego médio de 13% em 2017 ante 11,5% em 2016. 

O economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, acredita que o nível de 
desemprego possa chegar a 13,8% no fim do ano, dado o impacto tardio da recessão 
econômica. Mas ele considera uma boa notícia o aumento recente na força de 
trabalho, porque sugere que as pessoas estão voltando a ficar confiantes a buscar 
emprego. "O aumento do desemprego já era algo esperado, mas não um crescimento 
tão forte da força de trabalho", apontou Donato, que também comemorou a pequena 
geração de vagas entre os últimos trimestres do ano passado. 

Segundo Cimar Azeredo, os postos de trabalhos criados recentemente ainda 
estão concentrados na informalidade. / COLABORARAM MARIA REGINA SILVA e 
THAÍS BARCELLOS 

Para FGV, ritmo de demissões deve ser menor na indústria. 
O pior momento da indústria para as demissões ficou para trás. As fábricas 

continuam com a intenção de demitir nos próximos três meses, porém num ritmo muito 
menor do que foi no passado, aponta a Sondagem da Indústria de Transformação da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 

"O pior do ajuste do emprego já passou", disse ontem o economista Aloisio 
Campelo, superintendente de Estatísticas Públicas do Ibre da FGV, ao divulgar os 
resultados da sondagem. Entre contratações e demissões, 5,1% das empresas 
consultadas pretendiam de demitir nos próximos três meses a partir de janeiro. É 
menos da metade do registrado em dezembro, quando 13,9% declararam essa 
intenção. O menor ritmo de demissões esperado para os próximos meses combinado 
com estoques mais ajustados em janeiro melhoraram a confiança dos empresários 
industriais no mês passado. Em janeiro, o índice que mede a confiança da indústria 
teve uma alta expressiva, de 4,3 pontos em relação a dezembro, descontadas as 
influências sazonais, e atingiu 89 pontos, o maior nível desde maio de 2014. A 
redução dos juros e a queda na inflação explicam a injeção de ânimo dos empresários, 
mas ainda é cedo para afirmar que se trata de uma tendência de retomada./MÁRCIA 
DE CHIARA 

Fundo do poço ainda não chegou. 
ANÁLISE: Fernando de Holanda Barbosa Filho 
O desemprego continua mostrando suas garras. O aumento extraordinário da 

taxa de desemprego tem relação com a baixa flexibilidade dos salários. Em momentos 
de crise econômica, o desequilíbrio do mercado de trabalho pode ser solucionado com 
redução dos salários reais (preços) ou elevação da taxa de desemprego (quantidade). 
A queda de salários reais (2,3%) foi relativamente pequena frente à redução do PIB 
brasileiro (3,6%) em 2016. Observando a variação entre 2014 e 2016, o salário real 
caiu 2,6%, enquanto o PIB recuou mais de 7%. Assim, a maior parte do ajuste está 
ocorrendo via quantidade, com redução significativa do número de empregados. 

A economia deve mostrar seus primeiros sinais de recuperação no primeiro 
trimestre, com aceleração gradual ao longo do ano, que terá crescimento modesto na 
casa dos 0,5%. A taxa de desemprego só deve cair a partir do terceiro trimestre, 
indicando que ainda não estamos no fundo do poço. A taxa do último trimestre de 
2017 deve ficar próximo de 11,5%, comparado a 12% no mesmo período de 2016. Ou 
seja, a recuperação dos empregos deve ser modesta neste ano de crescimento 
também modesto. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35148368 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Infraestrutura recebeu R$ 25,9 bilhões em 2016, diz BNDES 

 
31 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
liberou R$ 25,9 bilhões para projetos de infraestrutura em 2016, um tombo de 
53% ante 2015, sem descontar a inflação. A queda foi maior do que a 
observada no total de desembolsos, que somaram R$ 88,3 bilhões no ano, 
recuo nominal de 35%. 

A indústria foi alvo de R$ 30,1 bilhões em desembolsos de janeiro a 
dezembro, diminuição de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Já o Progeren, linha do BNDES para financiar capital de giro, desembolsou R$ 
2,7 bilhões no ano passado, alta de 68% frente a 2015. 

Ainda segundo o BNDES, o setor de comércio e serviço recebeu R$ 
18,3 bilhões em aportes, recuo de 40% na comparação anual. Os desembolsos 
para agropecuária totalizaram R$ 13,9 bilhões, praticamente estáveis, com alta 
de 1% no período. 
 
 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


