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1. Serviços - Bancos 

Calendário de saque do FGTS inativo que circula nas redes é falso 

 

03 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Exame 

 
De acordo com a Caixa, o calendário oficial será divulgado até o fim deste mês, 
nos canais do banco. Veja se você tem direito ao saque do FGTS inativo 
 

Inicialmente prevista para o dia 1º, a divulgação do calendário para 
saque do dinheiro depositado em contas inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) ainda não aconteceu. De acordo com a Caixa, 
administradora dos recursos do fundo, o anúncio deve ser feito até o final do 
mês. 

Desde o início de fevereiro os trabalhadores estão sendo bombardeados 
por posts em redes sociais, como o Facebook, que detalham as datas de 
saque. No entanto, não há nada confirmado. Ou seja, as listas divulgadas até 
agora são falsas ou se baseiam em probabilidades. 

A Caixa ressalta que todas as informações oficiais sobre o FGTS estão 
disponíveis no site do banco e no perfil do Twitter @CAIXA. O anúncio do 
calendário será divulgado, portanto, por meio desses canais. 
 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/calendario-de-saque-do-fgts-inativo-que-
circula-nas-redes-e-falso/ 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  4 

“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.” 

 

  

2. Serviços – Mobilidade Urbana 

Inflação da baixa renda acelera com passagem de ônibus e educação 
mais caros 

 
06 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 
Aumento de preços para famílias que ganham até R$ 2.342 chega a 4,8% em 
um ano 
 

A inflação da baixa renda, medida pelo IPC-C1, acelerou para 0,54% em 
janeiro após marcar 0,19% em dezembro de 2016. Os principais vilões do 
aumento foram as tarifas de ônibus urbano, os cursos formais e as hortaliças e 
legumes. 

Com o resultado de janeiro, em um ano, o indicador acumula alta de 
4,8%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6) pela FGV (Fundação 
Getulio Vargas). 

O IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor Classe 1) mede o perfil dos 
gastos de famílias com renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos (de R$ 
937 a R$ 2.342). O levantamento de preços é feito em Rio de Janeiro, São 
Paulo, Recife e Salvador. 

Cinco das oito classes de produtos e serviços estudados pela FGV 
tiveram aumento em sua classe de despesas: habitação, transportes, 
educação, leitura e recreação, alimentação e comunicação. Por outro lado, 
aliviaram o bolso da baixa renda vestuário, despesas diversas e saúde e 
cuidados pessoais.  

Entre os vilões, a tarifa de eletricidade residencial teve uma queda de 
0,62% em janeiro, após recuar 5,13% em dezembro; a tarifa de ônibus urbano 
ficou 3,42% mais cara; os cursos formais subiram 10,70%; as hortaliças e 
legumes tiveram leve alta de 0,53%; e a tarifa de telefone móvel subiram 
1,12%. 

Em contrapartida, roupas, cigarros e artigos de higiene e cuidado 
pessoal estão mais leves no bolso do brasileiro da baixa renda. Também 
merecem destaques as quedas dos preços do feijão-carioca (13,16%), tarifa de 
táxi (9,6%), batata-inglesa (7,12%) e passagem aérea (14,61%). 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/inflacao-da-baixa-renda-acelera-com-
passagem-de-onibus-e-educacao-mais-caros-06022017 
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3. Serviços – Planos de Saúde 

Em dois anos, 2,5 milhões de brasileiros deixam planos de saúde 

 
06 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Sem poder arcar com as mensalidades, 2,6 milhões de brasileiros tiveram de 
abrir mão de convênios médicos nos últimos dois anos e voltaram a depender 
do sistema oficial. Com a crise fiscal, porém, o atendimento na rede pública 
piorou. 
 

A saúde no Brasil está à beira do colapso. Diante da crise fiscal em 
municípios, nos estados e na União, os investimentos estão caindo 
vertiginosamente em uma área de importância vital para a sociedade. Faltam 
recursos para manter um padrão mínimo de qualidade no atendimento médico-
hospitalar da rede pública. No âmbito privado, o drama também assola milhões 
de famílias. Em dois anos, quase 2,6 milhões de pessoas perderam o convênio 
médico em decorrência do aumento dos preços, da alta do desemprego ou do 
endividamento familiar. Isso aumentou ainda mais a demanda pela saúde 
pública, fechando um ciclo que impõe sérios desafios aos gestores 
governamentais e ao setor de saúde suplementar. 

Até 2015, a aposentada Eurenice Alves, 56 anos, pagava R$ 600 por um 
plano de saúde individual. O convênio mal atendia às necessidades dela, mas 
era “melhor do que nada”. “Havia clínicas e hospitais que se negavam a me 
atender. Já precisei pagar por exame, por radiografia e até por injeção. 
Cancelei o plano porque não tinha mais condições financeiras de continuar 
pagando”, conta. Na época, a mensalidade subiria para quase R$ 900. Um 
aumento de 50%, bem acima da inflação de 6,4% acumulada em 2014 pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

O caso de Eurenice é um exemplo, entre tantos outros, de pessoas que 
ficaram sem plano de saúde no Brasil nos últimos dois anos. Em 2015, cerca 
de 1,18 milhão de brasileiros deixaram de contar com assistência médica 
privada, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
No ano passado, foram mais 1,37 milhão, o que dá cerca de 2,6 milhões de 
conveniados a menos em dois anos. 
 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/06/internas
_economia,571063/por-que-os-brasileiros-estao-deixando-de-pagar-plano-de-
saude.shtml 
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4. Serviços - Telecomunicações 

TIM e Claro amargaram resultados ruins no quatro trimestre 

 
06 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
 

O prejuízo de US$ 289 milhões da América Movil - dona da Claro - no 4º 
trimestre, e o tombo de 21,8% nos ganhos da TIM no mesmo período levaram 
as operadoras a rever seus planos. Na mexicana, a meta é cortar 10% dos 
investimentos, enquanto a italiana reúne esforços para reduzir em R$ 2,3 
bilhões os custos fixos. 

Entre outubro e novembro de 2016 a TIM reportou lucro líquido de R$ 
364 milhões, queda de 21,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Frente 
a esse resultado, a operadora elevou sua meta de corte das despesas 
operacionais (opex). O objetivo da tele é chegar a 2019 com o corte de R$ 2,3 
bilhões de custos em comparação com 2015, quando reportou desembolsos de 
R$ 11,7 bilhões. A projeção anterior estimativa corte de custos de R$ 2 bilhões 
até 2018. 

A dívida líquida atingiu R$ 2,721 bilhões ao final de dezembro, 
superando em 57% a registrada ao término de 2015. 

Para aumentar a receita, a TIM vai pressionar a migração de clientes 
para planos mais rentáveis. A tele também anunciou uma parceria com a Sky 
para a oferta de pacotes convergentes que reúnam TV paga, telefonia móvel e 
banda larga fixa - essa última, através da Live TIM. 

Concorrência 
A gigante mexicana de telecomunicações América Móvil, controlada pelo 

magnata Carlos Slim, diminuirá em 10% os investimentos este ano, com a 
injeção de até US$ 7,5 bilhões neste ano. O anúncio, feito em teleconferência, 
se deu após a empresa reportar o maior prejuízo em 15 anos. 

Braço da América Móvil no Brasil, a Claro Telecom Participações - que 
engloba a operadora honônima, Embratel e Net - apresentou prejuízo líquido 
de R$ 714,3 milhões no quarto tri. Os números são 114,5% maiores na 
comparação interanual. No acumulado de 2016, o prejuízo somou R$ 1.678 
bilhões, -52,8% menor que o registrado em 2015. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/tim-e-claro-amargaram-resultados-ruins-no-
quatro-trimestre-id604417.html 
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5. Emprego 

FGV: Indicador Antecedente de emprego sobe 5,6 pontos em janeiro ante 
dezembro 

06 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Istoé Dinheiro 

 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 5,6 pontos em 
janeiro ante dezembro, para o patamar de 95,6 pontos, o maior nível desde 
maio de 2010 (98,7 pontos). O indicador tinha registrado uma queda de 3,1 
pontos no mês anterior, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

“Os resultados do IAEmp foram puxados por um retorno do otimismo na 
indústria quanto ao futuro. Devem estar relacionados ao ciclo de redução da 
taxa de juros iniciado no ano passado pelo Bacen (Banco Central) e que 
ganhou força neste início de ano, devendo contribuir para uma aceleração 
cíclica da economia mais adiante, ao longo do ano”, avaliou o economista 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da 
FGV (Ibre/FGV), em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 6. 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,0 ponto em 
janeiro, para 103,6 pontos. O movimento interrompe uma sequência de quatro 
altas consecutivas. 

“A queda observada no ICD representa uma estabilidade em um nível 
ainda elevado, enfatizando a situação difícil do mercado de trabalho atual. A 
possível melhora da economia no futuro ainda não parece influenciar a 
percepção de dificuldade atualmente presente no mercado de trabalho 
brasileiro”, completou o economista. 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes 
de renda familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura 
captar a percepção sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o 
IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 
Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é 
antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 
 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/fgv-indicador-antecedente-de-emprego-sobe-
56-pontos-em-janeiro-ante-dezembro/ 
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6. Mercado Imobiliário 

‘A demanda por imóvel de baixa renda não caiu’, diz presidente da MRV 

 
04 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 

Eduardo Fischer diz que o déficit habitacional é muito grande no país e 
sustenta a demanda por imóveis populares; executivo diz que saque de contas 
inativas do FGTS preocupa o setor. 
 

Com um otimismo acima da média entre os líderes empresariais, o 
presidente da incorporadora MRV, Eduardo Fischer, afirma que sua perspectiva 
para 2017 é "boa". Sua justificativa é que as famílias de baixa renda 
continuaram buscando imóveis mesmo durante a crise econômica e que a 
empresa não deixou de lançar em 2016 devido à conjuntura ruim. Fischer 
entende que o déficit habitacional no Brasil é tão grande que abre espaço para 
a empresa crescer por muitos anos. 

"Nós vimos um ano desafiador (2016), com os bancos sendo muito 
duros na concessão de crédito para o cliente. Mas ao mesmo tempo uma 
demanda que não caiu. As pessoas continuam procurando imóvel de baixa 
renda para comprar", afirmou o executivo ao G1. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/a-demanda-por-imovel-de-baixa-
renda-nao-caiu-diz-presidente-da-mrv.ghtml 
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7. Logística – Transporte Ferroviário 

Inovação e foco em resultados para aumentar satisfação no transporte 
sobre trilhos 

06 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Confederação Nacional do Transporte 

 
Na primeira reportagem da série Futuro do Transporte, superintendente da 
Trensurb fala sobre desafios pessoais e da organização para melhorar 
resultados. 
 

A partir desta segunda-feira (6), a Agência CNT de Notícias publicará a 
série Futuro do Transporte, um conjunto de matérias e entrevistas que buscam 
mostrar quem são esses jovens gestores no setor transportador, executivos 
que estão pensando e já executando as mudanças para serviços de cada vez 
mais qualidade, em diferentes modais. 

Assumir um cargo estratégico a frente de uma companhia com pouca 
idade é um desafio para o qual jovens profissionais parecem cada vez mais 
preparados. Eles chegam às organizações especializados, com conhecimento 
para enfrentar problemas práticos. Mas, mais que isso, querem promover 
inovação nos ambientes corporativos dos quais fazem parte, em nome de 
resultados cada vez melhores.  

Esse é o objetivo almejado pelo primeiro gestor a fazer parte desta série. 
Aos 32 anos, o engenheiro Euclides Reis carrega quase seis de experiência 
em cargos de chefia, metade do tempo de sua trajetória profissional, até agora. 
Funcionário da Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) – onde 
ingressou por concurso público aos 22 – ele já esteve à frente da gerência de 
Projetos de Mobilidade Urbana; foi secretário-adjunto municipal de Transportes 
e Mobilidade em Canoas (região metropolitana de Porto Alegre); e, atualmente, 
é superintendente de Desenvolvimento Comercial da estatal, área que envolve 
cerca de 600 colaboradores.   

Na opinião dele, assumir, com pouca idade, as responsabilidades de um 
cargo estratégico, em particular na área pública – fortemente marcada pelos 
aspectos burocráticos da administração – é uma oportunidade de estabelecer 
“novas formas de se resolver antigos problemas”. Especialmente no transporte 
público, segmento cada vez mais pressionado por demandas sociais de 
eficiência e qualidade. “O desafio é algo que está no DNA do jovem, e 
passamos por um momento em que o transporte público precisa de inovação. 
A população cobra por resultados. Então, a inovação é o principal desafio no 
transporte e na gestão pública”, diz.  

Inovação, aliás, é um conceito que demanda cada vez mais atenção dos 
gestores. “Ela pode se dar tanto nos processos de trabalho, na relação com as 
pessoas, como em grandes projetos”, diz Euclides. Mas, na área em que atua, 
defende a necessidade de inovar em novas formas de custeio. “O serviço não 
pode estar tão vinculado a subsídios e receitas públicas. Precisamos achar 
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outras soluções para captar receita e financiar o transporte. Isso é uma coisa 
que sempre buscamos, tentar achar novos caminhos para o setor de transporte 
público”, relata.  

O momento, na avaliação dele, é favorável. Especialmente após a 
promulgação da emenda à Constituição 90/2015, que incluiu o transporte como 
um dos direitos sociais. “Isso proporciona novas formas de fazer transporte, 
principalmente porque o sistema de trens é estruturador em uma região 
metropolitana. Então, mais do que nunca, precisamos achar novas formas de 
manter o transporte público qualificado, com eficiência para toda a população.”  

Apesar das limitações que existem – seja pela cultura organizacional, 
seja pela burocracia da administração pública -, Euclides reforça a importância 
e a vontade de desenvolver uma gestão com foco em resultados. “E não deixar 
para depois o que pode ser feito hoje. Essa é a principal contribuição que se 
pode dar”, considera.  

Ademais, a qualificação técnica nem sempre substitui a experiência de 
quem está no ramo há mais tempo ou o conhecimento de outros profissionais. 
Por isso, ele destaca a importância do diálogo e da troca de informações. 
“Valorizar da melhor forma possível essas experiências. Todos acertam e 
erram e a gente tem que aproveitar isso para encurtar os caminhos.” 

Tudo isso, diz o superintendente de Desenvolvimento Comercial da 
Trensurb, deve estar voltado a um horizonte: dar respostas ao usuário do 
serviço, com qualificação e eficiência no transporte sobre trilhos. “Temos um 
longo caminho a percorrer. Mas o principal resultado que buscamos é 100% de 
satisfação pelo serviço prestado. Para isso, precisamos de sustentabilidade 
econômica e financeira, viabilidade técnica de projetos, integração institucional 
e política. Mas daqui a 15, 20, 30 anos, eu vejo o passageiro satisfeito, 
chegando no seu destino dizendo ‘eu fiz uma boa viagem, é um transporte 
qualificado’”, projeta.    
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/futuro-do-transporte-inovacao-e-foco-em-
resultados-para-aumentar-satisfacao-no-transporte-sobre-trilhos 
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8. Curtas 

Na Multiplus, aniversariantes de fevereiro têm 30% de bônus em transferências 
de pontos de cartões de crédito 

04 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Fator Brasil 

 
No mês de aniversário, o participante também poderá comprar pontos com 50% de 
desconto. 
 

Os participantes Multiplus que fazem aniversário em fevereiro, conforme 
cadastro prévio na rede, poderão aproveitar presentes exclusivos neste mês. São 
bônus de 30% ao transferirem os pontos dos cartões de crédito das instituições 
financeiras parceiras da rede de fidelidade, além da facilidade de poderem comprar 
pontos com desconto de 50%, de 6 a 12 de fevereiro, e descontos especiais no 
aplicativo. 

Para as transferências dos cartões de crédito, os bônus de 30% serão 
calculados sobre a quantidade de pontos, proveniente do cartão de crédito, transferida 
e acumulada na Multiplus até o dia 28 de fevereiro. Para receber os pontos bônus, 
antes de realizar a transferência, o participante deverá ler e aceitar o regulamento no 
site da promoção. As transferências serão bonificadas apenas com o aceite prévio. 
Não são elegíveis à promoção os pontos provenientes dos cartões de crédito TAM 
Itaucard, Multiplus Itaucard e Banco do Brasil. As instituições financeiras parceiras 
disponíveis podem ser consultadas no site da Multiplus. 

A partir do dia 6 até o dia 12 de fevereiro, os aniversariantes do mês também 
têm 50% de desconto na compra de pontos. Podem ser adquiridos até 100 mil pontos 
Multiplus, sempre em lotes de mil pontos e o participante pode fazer a simulação do 
cálculo do desconto na sessão “Minha Conta” do site. Os pontos adquiridos são 
creditados em até 48h, após a confirmação do pagamento à Multiplus pela empresa 
processadora do meio de pagamento, e têm validade de dois anos a partir da data da 
solicitação da compra. 

Os aniversariantes também têm um catálogo de produtos para resgate com 
descontos especiais no aplicativo mobile e a possibilidade de ganhar até 1.800 pontos 
no Game Multiplus, indicando amigos. O participante poderá indicar até seis pessoas e 
ganhar 300 pontos por cada cadastro. Mais informações podem ser obtidas no site. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
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